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Docent wil morele 
waarden overdragen 

aan leerling

Debat: leraar,  
creatieve kok of 

armzalige kelner? 

Trauma: orthopedagoog 
veroorzaakte als kind 

dodelijk ongeluk
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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen 

niet te plaatsen of 
in te korten.

Beste Geert, als het register zo zou zijn zoals jij beschrijft in 
Schooljournaal 7 dan zou ik er ook tegen zijn. Maar het is een 
instrument, waarin ik op een eenvoudige manier de activiteiten 
voor het onderhouden van mijn bekwaamheid bijhoud. Het is 
dus een middel en geen einddoel. Door in het Lerarenregister te 
staan, laat ik tevens zien dat ik sta voor mijn vak. Jij onderbouwt 
jouw mening met een aantal onjuistheden: Zo stel je dat het 
register op vrijwillige basis bijna niet wordt ingevuld, terwijl er 
al duizenden leraren zijn ingeschreven. Ook schrijf je dat er eens 
in de vier jaar een door de commissie erkende ‘master’ gehaald 
moet worden. Dat is onjuist. Naast een studie mag bijvoorbeeld 
een cursus, studiedag, activiteiten binnen of buiten de school en 
zelfstudie worden opgevoerd. Dus jouw stelling dat cursussen 
e.d. niet mogen worden opgevoerd, klopt niet. En de slotconclusie 
dat theorie/studie hoger wordt ingeschaald dan praktijkervaring, 
is gebaseerd op de hierboven genoemde onjuiste feiten.
Als ambassadeur van de Onderwijscoöperatie kom ik graag een 
keer langs bij jou of andere collega’s om voorlichting te geven, 
want in de praktijk blijkt er toch nog veel onduidelijk te zijn over 
het register.

Anneke Duit, Amersfoort

In Schooljournaal 7 van 11 april 2015 lees 
ik over feiten en fabels rond de nieuwe 
cao-po. In de kolom met feiten staat: ‘De 
adv bestond al jaren niet meer. Met het 
indertijd verlagen van de normjaartaak 
naar 1.659 uur werkte iedereen 131 uur 
minder. Dit was de compensatie voor het 
verdwijnen van de adv.’ Die zin is aantoon-
baar onjuist en zou dus in de kolom fabels 
moeten staan. Vanaf 1 augustus 1998 werd 
de adv uitgebreid van 80 naar 131 uur. 
Gelijktijdig werd de normjaartaak verlaagd 
van 1.710 naar 1.659 uur (zie Uitleg 12b 
van 6 mei 1998). De normjaartaak van 
1.659 was dus geen compensatie voor 
het verdwijnen van de adv. Maar juist het 
gevolg van een uitbreiding van de adv en 
dat is heel wat anders. In uw blad stelt u 
overigens dat veel scholen de afspraken 
uit de cao verkeerd uitvoeren. Dat is alleen 
mogelijk als er onduidelijke of veel te 
ingewikkelde afspraken zijn gemaakt. Ik 
raad jullie dus aan om dat bij het maken 
van afspraken voor een nieuwe cao per 
juli 2015 beter te doen. Hoe helderder de 
afspraken (liefst met rekenvoorbeelden) 
hoe geringer de kans dat ze onjuist worden 
geïnterpreteerd.

Cees Vrooland, Aalsmeer

Je oogst wat je zaait. Om in het voorjaar te kun-
nen genieten van een kleurrijke bloemenpracht, 
zaaien veel mensen hun tuintje in met verschil-
lende soorten bloemzaad. Alleen maar uit kun-
nen kijken over gele krokusjes vinden ze namelijk 
maar saai, veel van hetzelfde en het oogt zo ar-
moedig. In deze samenleving waar iedereen alle 
vragen alleen maar opzoekt op internet en we al-
tijd maar foto’s en filmpjes nodig hebben om iets 
te kunnen begrijpen, kiezen we voor saai, veel 
van hetzelfde en armoedig. Wilt u dat niet, dan is 
het zaak om eens uit een ander vaatje te tappen. 
Onlangs heb ik met mijn collega’s een workshop 
gevolgd over verhalen vertellen. Het deed ons 

overtuigen dat de kracht van boeiend lesgeven 
uiteindelijk in jezelf moet liggen. Iedereen kan 
het en het kost niks. Investeren in onderwijs met 
iPads en smartphones is slechts een lapmiddel. 
Bovendien duur en veel van hetzelfde, want ook 
thuis zijn de leerlingen vaak al druk in de weer 
met hun mobiel of een laptop. Wilt u kinderen die 
ademloos kunnen luisteren naar een mooi ver-
haal? Wilt u hun verbeeldingskracht prikkelen en 
hen meevoeren naar prachtige fantasiewerelden? 
Zaai het en u zult oogsten! 

Oene de Vlugt, 
leerkracht Cbs Het Baken, Westerlee

Ander vaatje

Lerarenregister (2) Fabel
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De Amsterdamse basisscholen 
Watergraafse Schoolvereniging, 
Barbaraschool en de 5e Montesso-
rischool herdenken bij het kinder-
monument in de speeltuin aan de 
Joubertstraat in het stadsdeel Oost 
hun Joodse leeftijdsgenoten die 
werden weggevoerd tijdens de razzia 
in de Transvaalbuurt op 20 juni 1943.

Herdenking

Foto: Evert Elzinga
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nieuws

Verslag Onderwijsinspectie: ‘Geef leraar 
ruimte en vertrouwen’   

Pabo in de plus

CNV Onderwijs herkent de drie trends die de Onder-
wijsinspectie afgeeft in haar jaarverslag Staat van het 
Onderwijs: een sterkere focus op kwaliteitsborging 
en kwaliteitszorg, de druk op de schoolloopbaan en 
overgangen en de grote verschillen tussen scholen in 
het realiseren van kwaliteit. ‘Ruimte en vertrouwen 
in leraren, zodat zij zich kunnen richten op het geven 
van kwalitatief goed onderwijs’, reageert Joany Krijt, 
voorzitter van CNV Onderwijs, positief op het rapport, 
dat vorige week woensdag verscheen. ‘Het maximale 
uit iedere leerling halen. En niet alleen de focus op 
rekentoetsen of excellente leerlingen.’
Over de door de Onderwijsinspectie gesignaleerde ster-
kere focus op kwaliteitsborging en kwaliteitszorg, zegt 
Krijt dat scholen ruimte, maar vooral vertrouwen nodig 
hebben om te kiezen voor specifiek lesgeven. Vaak 
lijken toetsen belangrijker. De Inspectie constateert ook 

dat leerlingen sneller in groep 3 geplaatst worden en 
ziet een toename van leerlingen die op 10-jarige leeftijd 
al in groep 8 zitten. Volgens Krijt vraagt de Inspectie 
zich terecht af of we hier leerlingen mee tekort doen. 
Ze vindt de grote nadruk op de cognitieve ontwikkeling 
zorgelijk. ‘De emotionele en sociale ontwikkeling is 
minstens zo belangrijk.’ Over de vastgestelde grote 
verschillen in het realiseren van kwaliteit zegt ze ‘dat 
leraren en schoolleiders hun tijd en ruimte moeten 
gebruiken om te focussen op de leerlingen. Dat zorgt 
voor een goede motivatie bij iedereen.’ Krijt wil minder 
de nadruk op verantwoording van meetbare resultaten 
en meer vertrouwen en ruimte voor vakmanschap in 
het onderwijs. ‘Sterke teams met een goede, betrokken 
schoolleider zijn hard nodig. Die teams komen er alleen 
als er voldoende ruimte blijft om mensen een vaste 
baan in het onderwijs te geven.’ MvO

‘We zoeken altijd naar bijzondere docenten en streven hierbij 
naar diversiteit in het team, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd. 
Dat zorgt voor een levendige dynamiek,’ zegt Ietje Pauw, lec-
tor Nederlands op de Katholieke Pabo Zwolle. Het is een van 
de zeven scholen die deze maand het predicaat ‘goed’ heeft 
gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisa-
tie (NVAO). De docenten van de school ontvingen daarbij de 
beoordeling ‘excellent’. De kwaliteit van de pabo-opleidingen 
is sterk verbeterd de afgelopen jaren. De schrik zat er in 2009 
goed in bij zeven opleidingen die destijds de beoordeling 
‘onvoldoende’ kregen. Deze keer zijn alle 27 opleidingen 
‘positief door de keuring gekomen: naast de zeven scholen 
met een ‘goed’, zijn er zeventien beoordeeld als ‘voldoende’ 
van kwaliteit. De drie overige scholen krijgen later nog een 
beoordeling, als gevolg van een andere accreditatietermijn. 
NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Er is veel in beweging gezet 
om de kwaliteit van de pabo’s te versterken. Zij hebben actief 
gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de 
kwaliteit van de lerarenopleidingen.’ Volgens de NVAO zijnde 
verbeteringen te zien in de instroom, het docentenkorps, het 
eindniveau van én de kwaliteitscultuur in de opleidingen. De 
kleine zelfstandige opleiding in Zwolle zegt het succes vooral 
te danken te hebben aan de persoonlijke benadering van de 
leerlingen. ‘Onze school heeft een grote betrokkenheid met 
studenten. Via commissies bepalen ze bijvoorbeeld ook mee 
welke docenten worden aangenomen. Verder proberen we 

écht naar de studenten te luisteren via evaluaties. Dat gaat 
verder dan alleen afvinken dat er getoetst is wat ze van hun 
opleiding vinden, we proberen er daarna ook meteen wat 
mee te doen.’ AvdG
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Ben jij tevreden over jouw lidmaatschap en 
raad je het ook je collega aan? Maak dan 
nu gebruik van de actie Samen één! 
Met deze unieke actie vieren we de lente 
met heel veel voordeel. Wanneer je een 
nieuw lid voor CNV Onderwijs aanbrengt, 
maak je kans op een fiets van de Fiets
fabriek! Daarnaast ontvang je een cadeau
bon naar keuze ter waarde van € 25,. Het 
nieuwe lid ontvangt met deze actie 2 jaar 
lang 50 procent korting op de contributie 
en maakt kans op een gevulde picknick
mand ter waarde van € 55.* Om een nieuw 
lid in te schrijven kun je gebruik maken 
van de bon in dit nummer van  
Schooljournaal. De actie is geldig tot en 
met 30 juni. Na de actieperiode wordt 
onder alle aanbrengers de fiets verloot. 
Kijk voor meer informatie over de actie op 
www.jestaatnietinje1tje.nl. 
*Studenten zijn uitgezonderd van deze actie

Moet reanimatieles op de middelbare school 
een vast onderdeel van het lespakket worden? 
Leerlingen van het Segbroek College in Den 
Haag vinden van wel. Zij verzamelden namens 
de Hartstichting 36.362 handtekeningen, die ze 
afgelopen week aan directeur Ingrid Brummel-
man van het Platform Onderwijs2032 gaven. Op 
dit moment bieden ruim honderd middelbare 
scholen in Nederland via een lesprogramma 
van de Hartstichting reanimatieonderwijs aan. 
‘Docenten en scholen koppelen terug dat het 
lesprogramma goed aansluit bij de “wettelijke 
opdracht tot burgerschapsvorming” én bij 
vakken als biologie, lichamelijke opvoeding, 
maatschappijleer en verzorging’, stelt Floris 
Italianer, directeur van de Hartstichting in De 
Telegraaf. Volgens de stichting zou het gaan om 
een tijdsinvestering van twee tot vier lesuren 
per klas. Wat vindt de politiek van structurele 

reanimatielessen? SGP-Tweede Kamerlid 
Roelof Bisschop moedigt de lessen aan, maar 
ziet deze het liefst buiten het vaste curriculum. 
‘Reanimatielessen verhogen niet alleen de 
veiligheid, maar brengen kinderen ook verant-
woordelijkheidsbesef bij. Daar moet alleen bij 
gezegd worden dat docenten nu al overvolle 
programma’s hebben en deze tijdsinvestering 
voor veel van hen niet mogelijk is. Daarom wil 
ik adviseren om deze lessen buiten de vaste 
lesuren om te plannen, indien er geen plek 
gemaakt kan worden in het aantal contacturen. 
Uit mijn ervaring als rector weet ik dat veel 
leerlingen geïnteresseerd zijn in deze vaardig-
heden en op deze manier krijg je ook echt de 
meest gemotiveerde aanmeldingen. De lessen 
vallen in dit geval buiten de formele toetsing, 
maar leerlingen kunnen dan wel een certificaat 
ontvangen.’ AvdG

Leren reanimeren op school 

VOORJAARSVOORDEEL: SAMEN ÉÉN 
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In verband 
met de meivakantie 
verschijnt het vol-
gende Schooljournaal 
niet over twee weken, 
maar op 23 mei. De 
 redactie wenst alle 

lezers alvast een 
 prettige vakantie!
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Volgens het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie 
De staat van het onderwijs lopen leerlingen sneller door 
hun onderwijsloopbaan heen, maar gaan er minder naar 
het vwo. Dat betekent dat leerlingen sneller klaar zijn 
voor de arbeidsmarkt. Dit kabinet zet zwaar in op het 
belonen van excellentie. Op zichzelf een goede zaak, maar 
dit mag niet beperkt blijven tot de happy few die toch al 
bovengemiddeld presteren. Vroeger kwam het meer voor 
dat leerlingen na de mavo doorstroomden naar de havo 
en dan naar het hbo: het zogenaamde stapelen. Dit is de 
laatste jaren steeds minder makkelijk geworden.
Zelf ben ik zo’n stapelaar. Mijn vader was beroepsmilitair 
en werd overgeplaatst naar België, het hoofdkwartier 
van de NAVO. Na de lagere school kwam ik terecht 
op een Franstalig atheneum (L’Ecole International du 
SHAPE). Na 2 jaar Franstalig onderwijs verhuisden we 
naar Stolzenau in Duitsland. Daar kon ik kiezen tussen 
het Duits talig gymnasium of de Nederlandstalige mavo. 
Ik was puber en koos voor het laatste. Tijdens een 
wiskundeles van de heer Meijaard zat ik met gespitste 
oren te luisteren naar de instructie. Ik snapte het meteen. 
Vervolgens legde meneer Meijaard het nog eens uit en 
vroeg wie het nog niet begreep. Toen de helft van de klas 
de hand opstak besloot ik om vanaf dat moment volledig 
ontspannen naar school te gaan.
Ik heb mijn mavo met prima cijfers gehaald. Nadien heb 
ik in Nederland het mbo en vervolgens het hbo succesvol 
afgerond. En nu, 20 jaar later, ben ik voorzitter van CNV 
Onderwijs. Tegen de minister zou ik willen zeggen: sta-
peling is meer dan alleen een lange weg in het onderwijs. 
Stapeling is dé manier om het maximale uit leerlingen 
te halen. Niet alleen excellente leerlingen, maar alle 
leerlingen. Daar wordt Nederland beter van. 

Stapelen 

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Xxx

Xxx
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voor de klas'

Als ik koning zou 
zijn... 
‘Oneindig veel pizza eten’ en ‘een leuke dag met 
vamilie’, waren twee van de honderden antwoorden 
die 8- en 9-jarige basisschoolleerlingen gaven op 
de vraag: wat zou jij doen als je koning(in) was? 
De educatieve leesclub Borre stelde de vraag ter 
gelegenheid van de tweede Koningsdag en zette de 
top drie aan leuke antwoorden op een rij. Opvallend 
was dat veel kinderen de serieuze wens hadden om 
de wereldproblematiek aan te pakken. 32 procent 
van de deelnemertjes maakte zich bijvoorbeeld zor-
gen over de gezondheid van hun landgenoten. Op 
één staat daarom de vraag naar betere medicijnen 
voor zieke mensen. Daarna wilden kinderen vooral 
de armoede in de wereld oplossen. Bijvoorbeeld 
met een boomhut van tientallen verdiepingen, die 
Joe uit Nieuwegein wilde delen met armen die 
geen huis hebben. Als laatste maakten de kleine 
respondenten zich vooral druk om het welzijn van 
huisdieren en zouden zij als koning of koningin een 
betere opvang voor zieke dieren opzetten. AvdG
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Formules oefenen, woordjes stampen en werken aan de algemene 
kennisontwikkeling van de leerling. Dat zijn standaardtaken van een docent, 

en die zijn het meest belangrijk. Toch? Niet volgens lector beroepsethiek 
Wouter Sanderse. Hij doet onderzoek naar morele vorming binnen het 

leraarschap. ‘Lesgeven is veel meer dan alleen theorie overdragen’, zegt 
hij. ‘Docenten mogen zich veel bewuster worden van hun voorbeeldfunctie.’ 

Beroepsvereniging De Onderwijscoöperatie denkt inmiddels aan het 
invoeren van een beroepscode.

voor de klas'
De docent als moreel baken?

‘Je mag gewoon 
mens zijn 

voortgezet onderwijs



primair/voortgezet onderwijs

Als docent kun je lesgeven en opvoeden niet 
los zien van elkaar. Het voelt als mijn ver-
plichting om ook bij te dragen aan de morele 
vorming van een kind. Ik wil mijn leerlingen 

meegeven wat de consequenties zijn van hun daden. 
Daarbij schuw ik het niet om mijn eigen verhaal te ge-
bruiken.’ Dat zegt twintiger Esther Minekus, die Engelse 
les geeft aan de bovenbouw op het Coenecoop College 
in Waddinxveen. Tijdens een rumoerige les, waarin 
duidelijk werd dat leerlingen gepest werden, gooide ze 
haar eigen ervaringen met treiteren op tafel. Ze werd 
vroeger zelf gepest, vertelde ze aan de klas. Het maakte 
indruk op de leerlingen. Minekus’ mening sluit aan op 
de uitslag van een online onderzoek naar de werkdoe-
len en waarden van docenten, uitgevoerd door Fontys 
Hogescholen, vaktijdschrift Van Twaalf tot Achttien en 
onderzoeksbureau Duo Onderwijsonderzoek. Hieruit 
blijkt dat leraren het overwegend belangrijk vinden 
om bezig te zijn met de vorming van hun leerlingen. 
Zo vindt 85% van de docenten dat ze op moreel vlak 
een voorbeeld voor leerlingen zijn. Helpen talenten te 
ontwikkelen, leerlingen gelukkig laten worden en een 
goed mens helpen vormen: de peiling laat zien dat het 
grootste deel van de 510 deelnemende docenten deze 
doelen voor leerlingen belangrijker vindt dan hoge cij-
fers en een goede voorbereiding op vervolgopleidingen 
en een baan. 

ALLE VAKKEN
De uitkomst van het onderzoek is verrassend in deze 
tijd, zegt lector beroepsethiek aan Fontys Hogescholen, 
en tevens één van de initiatiefnemers van het onder-
zoek, Wouter Sanderse: ‘Het dominante verhaal van 
de samenleving en de overheid over onderwijs gaat 
over het halen van hoge cijfers voor kernvakken en 
excelleren op cognitief vlak. Daar worden scholen ook 
op beoordeeld en onderling op vergeleken op landelijk 
niveau. Het gaat in het onderwijs dus vooral over de 
kwalificerende kant. De laatste tijd komen er  steeds 
meer geluiden vanuit de maatschappij en van docenten 
over de behoefte voor een vormende taak.’ Waar som-
mige vakken zich duidelijk lenen voor morele vorming, 
zoals levensbeschouwing en maatschappijleer, kan ook 
bij minder voor de hand liggende vakken moraal op 
de agenda staan, aldus Sanderse. ‘Bij Nederlands en 
andere talen kun je bijvoorbeeld de koppeling maken 
met romans, waarin thema’s als liefde, vriendschap, 
eerlijkheid en dood voorkomen. Bij alle vakken is zo’n 
link wel te maken.’  Sanderse gaf in een interview met 
Trouw in 2012 nog aan dat hij vond dat weinig docenten 
destijds bezig waren met beroepsethiek. Uit eerder 
onderzoek bleek dat niet veel docenten zich op hun 
gemak voelden met het aansnijden van morele onder-
werpen. Dit had onder meer te maken met het lastige 
definiëren van de begrippen ‘goed’ en ‘fout’. Inmiddels 
zegt de meerderheid hier geen probleem meer mee te 

hebben. Sanderse: ‘Deze uitkomst betekent niet dat 
leraren opeens iets nieuws aan hun werk ontdekken. 
Zoals journalisten bezig zijn met waarheidsvinding en 
artsen met het vergroten van de kwaliteit van leven, 
richt de leraar zich er altijd al op om kinderen voor te 
bereiden op de toekomst. Docenten willen leerlingen 
een zetje de juiste kant op geven, die aandrang is er 
altijd al geweest. Wat scholen alleen steeds vaker zeg-
gen te missen, en wat bijvoorbeeld een stuk duidelijker 
was tijdens de verzuiling, is een morele visie. Die was 
voorheen gebaseerd op deze verschillende levensbe-
schouwingen, maar zulke specifieke visies zijn minder 
vanzelfsprekend geworden.’ Docenten zoeken al langer 
naar een moreel kader, wat nieuw is, volgens Sanderse, 
is de wens van leraren om als beroepsgroep meer 
duidelijkheid te hebben over wat goed leraarschap 
inhoudt. Waar nu nog de persoonlijke invulling van de 
docent centraal staat bij morele vraagstukken, kunnen 
ze straks wellicht terugvallen op meer collectieve 
afspraken. Vaak is een persoonlijke invulling namelijk 
niet altijd makkelijk, aangezien docenten verschillen 
in hun opvattingen over wat juist is. ‘Zowel bijzondere 
als openbare scholen vragen zich steeds meer af: waar 
moeten we nu onze opvoedkundige taak op baseren? Er 
is behoefte aan een nieuw anker.’ 

BEROEPSCODE
Dat nieuwe anker zou straks terug te vinden kunnen 10

‘
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‘Docenten hebben 
geen behoefte aan een 
enorm boekwerk vol 
gedragsregels’

Tekst: Anouk van der Graaf  Illustraties: Maartje de Sonnaville  Foto: Wilbert van Woensel

zijn in een beroepscode voor docenten. Hiervoor is De 
Onderwijscoöperatie al een fundering aan het leggen, 
met het opstellen van ethische richtlijnen rondom 
Lerarenregister en herregistratiecriteria. Voorzitter 
Joost Kentson: ‘We zijn niet concreet bezig met een 
beroepscode, maar ik sluit niet uit dat deze er wel komt 
vanuit onze organisatie. Een code zal veel toevoegen 
in de manier waarop leden elkaar kunnen aanspreken 
op gedrag. Het kan een standaard worden voor deze 
beroepsgroep voor het onderhouden van bekwaam-
heid.’ Advocaten, politieagenten, psychologen en 
jeugdhulpverleners; het zijn allemaal beroepen die al 
zo’n duidelijke morele visie hebben. Ondanks dat het 
leraarschap in dit rijtje van vormende beroepen past, 
zijn er nog maar een paar landen die een beroepscode 
voor docenten hebben, waaronder de VS, Groot-Brit-
tannië en Australië. 61% van de Nederlandse leraren in 
het onderzoek geeft eveneens aan behoefte te hebben 
aan een gedeelde beroepsethiek. Wat zou er in de Ne-
derlandse versie komen te staan en wie bepaalt straks 
deze inhoud? Dat vraagt docent Engels Minekus zich 
ook af: ‘Ik ben vooral benieuwd wat voor ruimte een 
beroepscode nog geeft aan mijn persoonlijke invulling.’ 
Dit punt is volgens Kentson het meest belangrijk. Vol-
gens hem moeten docenten veel inspraak hebben in de 
strekking van een eventuele code. ‘Die moet dan door 
de beroepsgroep zelf worden opgesteld, want die weten 
uiteraard het beste wat er speelt.’ 

PRIVÉLEVEN 
Een omstreden onderdeel uit de Britse beroepscode is 
dat leraren privé van onbesproken gedrag moeten zijn. 
Kentson ziet dit anders voor zich voor wat betreft de 
Nederlandse versie. ‘Leraren hebben een voorbeeld-
functie en deze moet zuiver zijn, maar niet het privé-
leven overnemen. Gesprekken met collega’s, een appel 
blijven doen op elkaar, dat moet leidend blijven: samen 
zoeken naar wat wel of niet kan.’ Sanderse waarschuwt 
dat de code geen ‘enorm boekwerk vol gedragsregels’ 
moet worden: ‘Daar hebben docenten helemaal geen 
behoefte aan. Het gaat erom dat er bouwstenen komen, 
zodat voor iedereen duidelijk is dat het de taak van 
leraren is om bij te dragen aan het tot bloei komen van 
kinderen en dat liefde en zorg daarvoor bijvoorbeeld 
onmisbare kwaliteiten zijn.’ Ook Kentson vindt dat de 
code ‘geen opleidingskeurmerk’ moet worden. ‘Scholen 
moeten er zelf een invulling aan kunnen geven, vanuit 
de visie van de school,’ zegt hij. ‘Ik zie het voor me als 
een professionele standaard, waarin de dialoog nog wel 
actief wordt gevoerd.’

MORAALVORMING OP DE LERAREN
OPLEIDING
Maar wat maakt nu een goede leraar? Sanderse: ‘Recht-
vaardig, zorgzaam, geduldig, verantwoordelijk en wijs, 
dat zijn begrippen die ik verwacht in een beroepscode 
voor docenten. Dit zijn nog geen termen die voorbij-
komen op de lerarenopleiding. Hier wordt wel tijd 
gemaakt voor de ontwikkeling van de beroepsidentiteit 
van studenten, maar dat gaat vooral over de persoon-
lijke waarden van de leraar, en niet over de ethiek van 
zijn beroep. Docenten in opleiding moeten meer bezig 
zijn met werken aan hun integriteit, met training en 
reflectie.’ Hier sluit Kentson zich bij aan: ‘Op leraren-

opleidingen zouden leraren van morgen meer tijd en 
ruimte moeten krijgen om zich moreel te ontwikkelen.’ 
Docenten wijten hun ongemak met het bespreken van 
morele vraagstukken zelf ook grotendeels aan hun 
opleiding: 59% van de ondervraagden vindt dat de 
lerarenopleiding hen slecht heeft voorbereid om met 
leerlingen morele onderwerpen te verkennen en te be-
spreken. Leraar van het jaar 2014 Jasper Rijpma schrijft 
in zijn blogbericht Grote Denkers, eind vorig jaar 
gepubliceerd op de website van De Onderwijscoöpera-
tie, dat lerarenopleidingen ‘schromelijk tekortschieten’ 

‘Persoonlijk-
heidsvorming 
komt neer op 
vakmanschap en 
integriteit bij de 
docent.’
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op het gebied van persoonlijkheidsvorming. ‘Dit komt 
neer op vakmanschap en integriteit bij de docent. On-
derwijs geven is een ontzettend leuke bezigheid, maar 
ook een grote verantwoordelijkheid. De docent raakt 
gedurende zijn loopbaan het leven van veel mensen. Hij 
of zij kan – nee, moet – normen en waarden overdragen 
op de volgende generaties. Daarom is het essentieel dat 
docenten idealen vormen en deze weten te vertalen naar 
hun lesdoelen.’ Rijpma geeft twee voorbeelden van hoe 
dit er in de praktijk uit zou kunnen zien. Als eerste vindt 
hij dat leerlingen moeten leren om niemand buiten te 
sluiten op basis van culturele of seksuele identiteit. ‘Een 
open houding naar “de ander” dus. De geschiedenis 
heeft aangetoond dat het buitensluiten van groepen in 
de samenleving tot desastreuze gevolgen kan leiden.’ 
Verder benadrukt hij dat studenten oog moeten hebben 
voor maatschappelijke verschillen. ‘We hoeven geen reis 
naar Bangladesh te maken  om tot inzicht te komen dat 
maatschappelijke ongelijkheid een gegeven is. Het gaat 
erom wat toekomstige generaties er aan kunnen doen.’

LEVENSERVARING
Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot deel 
van de leraren (76 procent) denkt dat het ‘karakter’ van 
leerlingen veranderbaar is. Goede voorbeelden laten 
zien en expliciet onderwijzen zou daarvoor zorgen, 
zeggen zij.  Maar hoeveel invloed heb je als docent nu 

echt op de normen en waarden van je leerling? Kún je het 
karakter van een leerling wel beïnvloeden? Jasja van den 
Brink is pedagoog, met een achtergrond in het basison-
derwijs en hbo. Zij zegt dat karakter en moraal alleen aan 
te leren zijn als de leraar handelt naar wat hij voorschrijft. 
‘Voor kinderen, zeker uit een problematisch gezin, is 
het vaak al genoeg om één goed rolmodel te hebben 
waar ze zich aan kunnen spiegelen. Maar er moet eerst 
verbinding zijn met de leerling voordat je als docent wat 
kunt overdragen. Een klaslokaal binnenlopen en meteen 
vragen of een leerling een theorieboek opent, werkt ook 
niet. Het helpt om eerst iets te delen met de klas.’ Van den 
Brink bemoedigt hierbij het gebruik van persoonlijke 
verhalen in de les. ‘Kinderen doen wat jij doet, niet wat 
jij zegt. Docenten moeten daarbij wel hun eigen moraal 
goed onder de loep nemen. Als je kinderen vertelt dat 
ze niet mogen roddelen, dan kun je daarna ook niet iets 
onaardigs zeggen over een afwezige leerling of collega.’ 
Roomser dan de paus hoeven leraren niet te zijn, vindt 
Van den Brink. ‘Het werkt juist heel goed om ook aan een 
klas te vertellen hoe je van je eigen fouten hebt geleerd. 
Zo word je zelf een instrument in je eigen les. Je privéle-
ven hoeft niet door een ringetje te halen te zijn, leraren 
mogen veel meer openstaan voor het leerzame eff ect van 
fouten maken. Scholieren vinden heel brave docenten 
ook niet interessant, ze luisteren sneller naar iemand met 
levenservaring. Je mag gewoon mens zijn voor de klas.’ 

De belangrijkste doelen van de lessen volgens docenten.

(Het belang van het ene doel ten opzichte van het andere doel is aangegeven)
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Een goede vervolgopleiding doen 

Gezond leven 

Een goede baan vinden

Positieve relaties hebben

Een goede vervolgopleiding doen

Een goede baan vinden

Belangrijk is  
dat leerlingen...

bron: CNV Onderwijs
vormgeving: Studio Maartje de Sonnaville 
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Samen op stap 
Tijdens uitstapjes buiten de klas ontdek ik samen met mijn groep 
nieuwe werelden. Ik zelf kan me dan ook weer eens heerlijk 
kinderlijk verbazen. Want veel van hetgeen een andere vakman 
of vakvrouw vertelt op locatie, weet ik natuurlijk ook nog niet. 
Een uitje organiseren is vooraf altijd wel een hoop geregel. Het 
begint met afspraken maken met de instantie waar je naartoe 
gaat. Vaak gaan er veel mailtjes over en weer, omdat ik altijd 
nog wel wat praktische vragen heb. Als het uitje te ver 
is om te wandelen of te fi etsen, vraag ik vervolgens 
aan ouders of ze willen rijden en hoeveel kinde-
ren ze in hun auto kunnen meenemen. 
Ondanks mijn zo volledig mogelijke uitleg 
vooraf, blijken uitstapjes niet voor álle kinderen 
even leuk en gemakkelijk. Zonder de regels en 
bekende structuur van het klaslokaal kunnen 
sommigen zich moeilijker goed gedragen. Ook 
kunnen enkelen in vrije situaties hun energie lastiger 
beteugelen. Goed gedrag en beleefd luisteren naar een 
ander vind ik echter heel belangrijk. Dat bespreek ik ook 

vooraf met de kinderen. Je geeft immers als groep en 
als school toch een visitekaartje af als je ergens op 
bezoek gaat.
Ons laatste gezamenlijke uitje was naar het plaatselijke 
theater. Daar mochten we bijvoorbeeld ervaren hoe het 
is om zélf op het podium te staan. Ook kregen we een 
rondleiding en zo zagen we de kleedkamers en lieten 
we onze fantasie de vrije loop in de overvolle ruimte voor 
decorstukken en verkleedkleren.  
Verder kregen we enkele acteertips van de directrice van 
het theater. Ze vertelde ons dat je op het podium een denk-
beeldige hoepel om jezelf dient te plaatsen. Het is zaak zoveel 
mogelijk binnen je eigen hoepel te blijven en niet andermans 
hoepel te betreden. Anders zou het toneelspel zich natuurlijk op 
een kluitje gaan afspelen. 
De terminologie van de hoepels gebruik ik overigens nog steeds 
op het schoolplein. Als iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen 
hoepel blijft, ontstaat er namelijk minder onenigheid. 
Op het einde van het bezoek aan het theater bedankte ik samen 
met de kinderen de directrice. Ik tel dan af tot drie en dan klinkt 
het in koor uit alle kinderkelen: ‘Dankjewel!’ Daarna gingen we 
al huppelend op weg naar de parkeergarage. Daar sloten we 
af met het wedstrijdje: ‘Wie het eerst via de trap beneden is. 
Helaas verlies ik dergelijke spelletjes steeds vaker. Zal wel met 
de leeftijd te maken hebben. 

Als iedereen zoveel mogelijk in zijn 
eigen hoepel blijft, ontstaat er 
minder onenigheid
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is 47 jaar en leerkracht 
van groep 5/6 op basis-
school De Korenaar in 
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Niet de instructielessen over spelling of het 
decimale stelsel, en ook niet de lessen over 
de topografie van Midden-Afrika, waarvan 
ik de helft na acht weken al weer vergeten 

was, hebben mij gemaakt tot de mens die ik ben.’ Prik-
kelende inleiding van Jan Aarts, lid van het college van 
bestuur van INOS, voor de eerste stelling dat ‘een 7 voor 
de brede ontwikkeling van kinderen belangrijker is dan 
een 10 voor rekenen en taal’. Veel van wat hij had ge-
leerd vond hij achteraf weinig functioneel. ‘De meeste 
landen van Midden- en Oost-Europa zijn inmiddels al 
twee keer van naam veranderd. Ik vind dat kinderen en 
hun ouders van mij als pedagoog en didacticus mogen 

Liever een 7 voor vaardigheden van de 
21ste eeuw dan een 10 voor de Citotoets. 

Over dat thema debatteerden zo’n veertig 
leraren, schoolleiders, bestuurders, 

ouders, scholieren, inspecteurs en andere 
betrokkenen bij het onderwijs twee weken 

geleden in de voormalige Annakerk in 
Breda. Organisator van het ‘Lagerhuisdebat’ 

was het plaatselijke schoolbestuur INOS. 
Bestuurder Jan Aarts: ‘Scholen moeten 
een uitgebreider pakket aanbieden dat 

veel verder gaat dan de smalle cognitieve 
kenniselementen van nu.’ 

verwachten dat ik me vooral richt op vaardigheden 
waar de maatschappij behoefte aan heeft in de 21ste 
eeuw, en verder ga dan die smalle, cognitieve ken-
niselementen.’ Aarts vond dat scholen een uitgebreider 
pakket moesten aanbieden, gericht op communica-
tie, mediawijsheid, sociale en culturele verschillen, 
probleemoplossend denken en creativiteit in de meest 
brede zin van het woord. ‘Het wordt niet meegegeven 
in het genetisch pakketje.’ Volgens hem leren kinderen 
deze vaardigheden nu hooguit als bijvangst bij rekenen 
en taal. Voor INOS is de brede ontwikkeling sinds enige 
tijd de hoofdmaaltijd. ‘Het maakt van de leraar weer 
een creatieve kok in plaats van een armzalige kelner.’ 

OPEN DEUR 
Op de vraag van presentator en voormalig VARA-co-
ryfee, Clairy Polak, wie hier tegen was veerde Karin 
den Heijer van Beter Onderwijs Nederland meteen 
op. Volgens de docent wiskunde en scheikunde aan 
het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam konden de 
bevindingen nu al worden voorspeld van de commissie 
die onderzoek gaat doen naar de gevolgen van de 
vernieuwingen uit deze periode. ‘Er ontbreekt een 
wetenschappelijke onderbouwing aan het betoog van 
Aarts. Welvaart moet worden verdiend. Wij hebben 
een ernstig tekort aan bètaspecialisten en vaklui. De 
basisvaardigheden zijn schromelijk verwaarloosd. 10 

alle sectoren

‘

Leraar: 
creatieve kok 
of armzalige 

kelner?
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tot 15 procent van de leerlingen verlaat de basisschool 
als functioneel analfabeet. Zelfs mijn leerlingen van het 
gymnasium kunnen niet rekenen met breuken.’
‘Ik vind de stelling een open deur’, zei Onderwijsinspec-
teur in ruste Joop Smits. ‘Alleen in de praktijk gebeurt 
zo weinig van wat in fraaie bewoordingen in elk school-
plan staat vermeld. Waar je ook komt, hebben scholen 
altijd de mond vol van opbrengstgericht werken, maar 
dat heeft alleen maar betrekking op de leerresultaten. 
Als het gaat om deze brede ontwikkeling, dan zie je 
nergens concrete ambities, nergens een doorgaande 
lijn en nergens een doordacht curriculum. En dan de 
Inspectie, die heeft twintig jaar lang – en ik mag dat zeg-
gen als oud-inspecteur -, alleen maar leeropbrengsten 
centraal gesteld. Dat is natuurlijk veel te eenzijdig en 
zelfs scholen met heel hoge Cito-resultaten zijn daar-
door behoorlijk gebrainwashed.‘

PARADIGMA LOSLATEN
‘De stelling suggereert dat de persoonlijke ontwikkeling 
belangrijker is dan rekenen en taal. Maar je kunt beiden 
door kinderen heel gemotiveerd laten leren’, stelde Jan 
Fasen, directievoorzitter van het Mundium College in 
Roermond. Op een van zijn scholen, vmbo Niekée, is 
vorig jaar zomer het door zijn collega Sjef Drummen 
bedachte onderwijsconcept Agora ingevoerd, voor 
leerlingen van vmbo- tot en met gymnasiumniveau. 

Daarbij is de traditionele lesaanpak overboord gezet en 
volgt ieder kind een persoonlijke leerroute. ‘We werken 
samen met universiteiten en aangetoond is dat we het 
paradigma moeten loslaten dat een leerling de wereld 
pas begrijpt als zij in stukjes wordt gehakt – reden waar-
om scholen met vakstructuren werken. Durf uit te gaan 
van de verwondering en leervraag van kinderen en 
organiseer daar het onderwijssysteem omheen. De mo-
tivatie zal intrinsiek en meetbaar toenemen en ze zullen 
beter en met meer plezier werken.’ Fasen verzocht de 
aanwezige Tweede Kamerleden om aanpassing van 
de wet om te kunnen experimenteren met onderwijs, 
zodat niet alleen het ministerie van Onderwijs daar de 
regie over heeft.

NIET VOLDOENDE
‘Ik was de ideale leerling en haalde altijd tienen voor 
taal en rekenen. Maar wat ik ongelooflijk heb gemist, 
zeker in de beginjaren van mijn loopbaan, is kennis van 
sociale vaardigheden’, steunde Claire Boonstra, oprich-
ter van Operation Education, de heren Aarts en Fasen. 
Haar organisatie steunt en ontwikkelt vernieuwingen in 
het onderwijs, en wijst de samenleving op de noodzaak 
en voordelen daarvan. ‘Ik heb een enorme inhaalslag 
moeten maken als het gaat om expressie, intuïtie, 
non-verbale communicatie en het hebben van gevoel 
voor wat er speelt. Dingen die ik in me bleek te hebben, 
maar totaal niet had ontwikkeld in een schoolom-
geving.’ Ze pleitte ervoor dat wel te ontwikkelen bij  
leerlingen. 
Marion Hinderdael, lid van de Raad van Toezicht van de 
Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Neder-
land, vreesde dat 24 uur in een dag dan niet voldoende 
is. ‘Het is de taak van de school om te leren leren en niet 
om alle vaardigheden die je ooit nodig zult hebben, aan 
te bieden op jonge leeftijd.’ 

GROTE BROEK
‘Het gaat wel heel erg over de zelfredzame, zichzelf 
uitdagende leerling, die bevrijd moet worden van alle 
banden. Trekt de school niet een veel te grote broek 
aan?’, vroeg Albert van Wijk, voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Gereformeerde Scholengemeenschap 
Randstad (Rijswijk/Rotterdam,) zich af. ‘Is er nog een 
functie voor ouders, en sportclubs?‘
‘Ik zou iets te kiezen willen hebben’, waarschuwde Paul 
Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de School voor 
Politiek en Bestuur van Tilburg University. ‘Iedereen 
praat over wat het onderwijs moet doen. De grote 
waarde van onderwijs is juist dat het zo verschillend 
mag zijn.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Desiree van den Bogaard (INOS)alle sectoren

Een van de tribunes van het ‘Lagerhuis debat’.  
Staand Karin den Heijer (Beter Onderwijs 
 Nederland),  direct achter haar oud-Onder-
wijsinspecteur Joop Smits, rechts van hem 
zittend Jan Fasen, directie voorzitter Mundi-
um College Roermond.
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alle sectoren

Oostvoorne, augustus 1965: een prachtige 
zomerdag wordt in één klap overschaduwd 
door donkere wolken. Mary was net 6 jaar, 
zat een paar weken op school en fietste 

Mary Mijnlieff was 6 jaar toen ze op haar kleine fietsje een 
dodelijk ongeluk veroorzaakte. Een juf zei de volgende morgen in 

aanwezigheid van veertig andere leerlingen: ‘Mary, dat was heel 
erg dom van je.’ Daarmee was haar lot bezegeld: ze werd haar hele 
schoolse leven gepest en stapelde daarmee trauma op trauma. Nu 

helpt ze als orthopedagoog kinderen met trauma’s en rouw.

Juf maakte 6-jarige tot dader dodelijk ongeluk

‘Mary, dat was heel  
 erg dom van je’

achter een buurvrouw aan van wie ze in haar kinderfan-
tasie dacht dat ze ijsjes ging kopen. ‘Ga nou naar huis, ik 
ga geen ijsjes kopen, echt niet’, zei de buurvrouw. Mary 
stak de weg over om te keren, kwam op de andere weg-
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Tekst: Ciska de Graaff  Illustratie: Susi Bikle  Foto: Evert Elzingaalle sectoren

helft terecht en raakte daarbij met haar voorwiel een 
haar tegemoet fietsende vrouw. Deze viel hard met haar 
hoofd op het asfalt. Geschrokken van het vele bloed, 
plaste Mary in haar broek en rende in wilde paniek naar 
huis. Thuisgekomen hoorde haar moeder de sirenes 
van een ambulance. ‘Heb jij hier iets mee te maken?’ Ja, 
knikte Mary en vluchtte naar zolder, waar ze niet meer 
vandaan kwam, ook niet toen later de politie op de 
stoep stond om haar wat te vragen. Twee maanden later 
overleed de vrouw, 55 jaar, even oud als Mary nu.

MUISJE
‘De dag na het ongeluk ging ik alleen naar school’, 
vertelt Mary Mijnlieff in haar huis in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt. ‘Dat was in die tijd heel normaal. Ik kan 
me niet herinneren dat er aan het ontbijt gesproken 
is over het ongeluk en ook dat was in die tijd heel 
normaal. Mijn eigen lieve juf was er die dag niet. Een 
andere juf, net als het hele dorp al op de hoogte van het 
ongeluk, riep me voor de klas en zei: “Vertel eens wat er 
gebeurd is.” Ik wilde niet, maar moest wel, dus ik vertel-
de over het ongeluk. En toen zei de juf: “Mary, dat was 
heel erg dom van je.” Ze maakte me meteen tot dader. 
Het is niet meer goed gekomen op die school. Het werd 
overleven. Mijn lijf verkrampte, ik werd een angstig 
meisje, een slachtoffer, een prooi, een muisje dat overal 
om huilde. Ik was een beladen kind geworden en met 
mij ons hele gezin.’ 

STRAFWERK
‘Het pesten begon al snel in de klas. En omdat we 
gymden met alle meiden uit het dorp, verspreidde dat 
zich enorm. Ik denk niet dat leerkrachten het door 
hadden. Ik kan me in elk geval niet herinneren dat er 
ooit over gesproken is, ook niet door mijn lieve juf. In 
de derde klas kwam ik bij een vreselijke meester. Mijn 
rekenniveau holde achteruit (een duidelijk geval van 
onderpresteren, want later bleek ze een geschat IQ van 
135 te hebben, red.) en hij weigerde me te helpen. Ik 
kreeg elke dag enorme hoeveelheden strafwerk. Als ik 
mijn ogen bewoog, moest ik al honderd keer schrijven: 
ik mag niet naar buiten kijken. Hij maakte me elke dag 
belachelijk in de klas. Hij sloeg me, schopte me elke dag 
de gang op. Op een dag werd ik door een paar oudere 
leerlingen met mijn gezicht in de hondenpoep geduwd. 
Een paar leraren stonden achter het raam en deden 
niks. Toen ben ik naar huis gegaan, heb drie dagen op 
de verwarming gezeten en weigerde naar school te 
gaan. Mijn ouders pikten dat goed op en lieten me naar 
een andere school gaan.’

‘MOORDENAAR!’
‘Natuurlijk was het een illusie te denken dat ik op de 
nieuwe school in hetzelfde dorp een nieuw leven kon 
beginnen. Het pesten ging door en werd alleen maar 
harder: spugen, buitensluiten, tegenhouden, gekke 
briefjes in mijn tas, schoppen, slaan. Het ongeluk werd 

daar trouwens niet bij genoemd. Ik denk dat heel veel 
mensen het ook helemaal niet wisten na al die jaren. 
Maar ik was ooit een prooi geworden en gebleven. Als je 
zo beschadigd bent, ga je het over jezelf afroepen. Hoe 
ik me staande heb gehouden al die jaren? Door heel 
veel te lezen en te knutselen. In de laatste klas werd ik 
getoetst door een psycholoog en bleken mijn sociale 
vaardigheden niet erg ontwikkeld. Ik was alleen maar 
aan het overleven, zonder oog te hebben voor anderen. 
Daardoor moest ik naar de mavo, terwijl ik dolgraag 
naar het vwo wilde om uiteindelijk juf te worden. Ook 
hier werd ik volop gepest. Als het slecht weer was, ging 
ik liever drie keer fietsend onderuit in de sneeuw dan 
met de pestkoppen in de bus te zitten. Een jongen siste 
op de gang tegen me: “Moordenaar!” Mijn moeder heeft 
de ouders van die jongen toen opgebeld. Ik weet niet 
wat ze gezegd heeft, maar ik heb nooit meer last gehad 
van die jongen.’

PASSIEF
Na de mavo ging Mijnlieff naar de kleuteropleiding 
in Rotterdam. ‘Het huis uit, Oostvoorne uit! Ook daar 
werd ik gepest, maar dat ving ik op door een beetje de 
clown uit te hangen. Directeur van de opleiding was 
Victor DeConinck (later televisiepresentator, red.) en 
hij geloofde in mij. Hij zei: “Toch denk ik dat jij wat weg 
te geven hebt aan de leerlingen!” Dat heb ik altijd ont-
houden. Ik had als eerste een baan, op een particuliere 
kleuterschool in Amsterdam. Maar van het pesten was 
ik wel heel passief geworden. Van pesten leer je keer 
op keer dat je niet deugt, dat je er niet bij hoort, dat an-
deren vertellen wat je moet doen, dat anderen grenzen 
voor je stellen. Gevolg was dat ik geen vaste aanstelling 
kreeg. Ik voelde het als een afwijzing.’ Daarna werkte 
Mijnlieff 2,5 jaar als invaller. Ze raakte overspannen 
en kwam bij een psychotherapeut terecht die met 
gezinstherapie wilde werken aan haar trauma. ‘En toen 
overleed mijn vader, meteen het voorlopige einde van 
de therapie. Ik wilde weer aan het werk en dat lukte. 
Ik heb acht jaar met veel plezier op een basisschool in 
Beverwijk gewerkt, eerst bij de kleuters en later in groep 
5 en 6.’

GRENZEN
‘En toen kwam er een opleiding voorbij om meer 
vrouwen in de schoolleiding te krijgen én een baan als 
directeur! Ik vroeg me nog wel even af of dit niet wat 
hoog gegrepen was, maar iedereen om me heen had er 
veel vertrouwen in. Ik begon midden in het schooljaar. 
Moet je nóóit doen! Ik had in die tijd een heel normaal 
leven: ik had een baan, een relatie, ik ging uit. Maar 
ik had nooit geleerd om grenzen te stellen, dat deden 
anderen wel voor me, en daardoor redde ik het toch 
niet. Ik stortte na een jaar in, kon helemaal niks meer. 
Ik huilde veel, sliep niet meer, kon niet tegen harde 
geluiden; klachten die horen bij een posttraumatisch 
stresssyndroom. Ik ging naar een psycholoog die pro-

‘ Ik was een 
beladen 
kind ge-
worden 
en met mij 
ons hele 
gezin’
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beerde te werken aan mijn trauma, maar het was heel 
moeilijk en uiteindelijk raakte ik behoorlijk in de war. In 
1994 ben ik afgekeurd. Uiteindelijk heb ik pas vorig jaar 
goed aan mijn trauma gewerkt en het verwerkt.’ Ze ging 
orthopedagogiek studeren, volgde allerlei cursussen 
en trainingen over verlies- en rouwverwerking en heeft 
inmiddels een eigen praktijk om kinderen met trauma’s 
en rouw verder te helpen. 

NIET GEZIEN
‘Wat álles had uitgemaakt in mijn geval, is de eerste 
reactie van de juf. Ze zei dat het heel dom van me 
was, waarmee ze me schuldig maakte. Als ze alleen 
maar had gezegd dat het een ongeluk was en niet mijn 
schuld, was ik geen dader geworden. Ze had moeten 
vragen: “Wil je het vertellen aan de klas of niet?” Nee, 
ik had dat niet gewild, maar ik moest. Ik had gezien 
moeten worden. Ik ben zó niet gezien! Als er toen al 
kennis was geweest van trauma’s en posttraumatisch 
stresssyndroom (ptss), was het heel anders gelopen. Nu 

stapelde ik trauma op trauma. Deze kennis zou op de 
pabo overgedragen moeten worden, maar zolang dat 
niet gebeurt, kunnen leraren in een studiemiddag ook 
al zo veel opsteken over symptomen van ptss. Leraren 
zijn fantastische voelers. Ga voelen! Ga observeren! Ga 
op huisbezoek! Waarom staat een kind altijd een beetje 
aan de rand van het schoolplein? Waarom is het af en 
toe zo verdrietig? Waarom slaapt een kind slecht? Waar-
om ontwikkelt het een eetprobleem? Waar komt die 
buikpijn vandaan? Die nachtmerries? Die concentratie-
problemen? Ik heb zelf als leerkracht ook wel eens over 
gevoelens van kinderen heen gewalst. Dan ging er een 
oma dood en dacht ik “Ach, het is maar een oma.” Nee, 
het is een moeder van een moeder of vader en dat kan 
traumatisch zijn. Het stikt van de protocollen op school, 
maar niemand heeft het rouwprotocol ooit gelezen. En 
leuk, al die wensbomen en rouwhoeken, maar besteed 
je tijd liever aan observeren en voelen. Zíe het kind!’ 

Meer weten? www.rouwverwerking-kinderen.nl
Mary Mijnlieff: ‘Ik 
ben zó niet gezien!’
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De Lerarenbeurs.
Beter voor de klas.

Volg een master- of bacheloropleiding met de Lerarenbeurs.  
Dit draagt bij aan je eigen ontwikkeling, die van je leerlingen en het  
lerarenteam. Speciaal voor masteropleidingen is de Lerarenbeurs  verruimd.  
Aanvragen kan van 1 april tot 1 juli 2015 op www.duo.nl/lerarenbeurs.
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Dinsdag  28 april  Assen
Dinsdag  28 april  Roermond
Donderdag  30 april  Apeldoorn
Maandag ` 11 mei  Utrecht
Dinsdag  19 mei  Roemond
Donderdag  21 mei   Den Bosch 
Donderdag  21 mei   Rotterdam
Donderdag  28 mei  Apeldoorn
Maandag    8 juni  Utrecht

RECHTSPOSITIE
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele  
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen  
met 030 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de 
regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzake-
lijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand aan het spreek-
uur via bovenstaand mailadres of per telefoon 030 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.

Hoe zit het met ouderschapsverlof 
en de 40-urigewerkweek?

Vraag antwoord

uur. Bij 4 dagen is dat dus 32 uur en 
daar hoort een werktijdfactor bij van 
0,8. Om te voorkomen dat zij straks 
salaris over de verlofuren moet 
terugbetalen, neemt Marieke betaald 
ouderschapsverlof op bij een werk-
tijdfactor van 0,8. Dat is 332 uur.
Ze besluit het verlof te nemen op 
maandag en dinsdag. Dat is dus 16 

uur per week. Marieke kan dus 20 
weken verlof opnemen en houdt dan 
nog  12 uur over. Die kan ze toevoegen 
aan het onbetaald verlof. Over deze 
uren krijgt Marieke 55 procent salaris 
doorbetaald. Eerst wordt berekend 
hoeveel de totale korting is over de 
332 uur. Vervolgens wordt deze kor-
ting verdeeld over de maanden waarin 
Marieke betaald verlof opneemt.

Het ouderschapsverlof bedraagt 995 
uur. Voor het totale verlof maakt het 

niet uit of de betrekkingsomvang na 
afloop wordt teruggebracht. Omdat 
Marieke maar maximaal 332 uren 
betaald verlof kan opnemen, houdt ze 
nog 663 uren onbetaald verlof over. 
Bij 995 uur kan Marieke 62 weken 
verlof opnemen. De cao zegt dat het 
verlof in principe binnen één jaar 
moet worden opgenomen. In overleg 
kan echter ook een langere termijn 
worden afgesproken. Marieke wil het 
verlof niet langer laten duren dan één 
schooljaar en zal daarom niet alle 
uren opnemen waar ze recht op heeft.
Door de invoering van de 40-urige 
werkweek kan het voorkomen dat 
er ook gewerkt wordt op dagen dat 
de kinderen vrij zijn. De school van 
Marieke plant in de herfstvakantie 
en in de meivakantie telkens een 
scholingsdag op maandag. Hoe zit het 
dan met het verlof van Marieke? Dat 
is een kwestie van afspreken vóórdat 
het verlof wordt opgenomen.
Zowel Marieke als de directeur 
vinden het belangrijk dat het hele 
team meedoet aan de scholing. Dus 
spreken zij en haar directeur af dat 
zij die 2 maandagen werkt. Uiteraard 
betekent dit dat er in die weken geen 
verlof wordt afgeschreven. Op de 

Marieke is de juf van groep 3. Ze 
heeft een volledige baan. Maar nu 
even niet, want ze heeft zwanger-
schapsverlof in afwachting van de 
geboorte van haar eerste kindje. Haar 
zwangerschaps- en bevallingsverlof 
zal tot de zomervakantie duren. Na 
die periode wil ze graag 2 dagen per 
week ouderschapsverlof opnemen. En 

als dat verlof is afgelopen wil ze haar 
baan terugbrengen naar 4 dagen per 
week.
Met haar directeur overlegt Marieke 
over het ouderschapsverlof. Vanaf het 
nieuwe schooljaar geldt de 40-urige 
werkweek en dat heeft gevolgen voor 
de nieuwe werktijdfactor die ze krijgt 
als ze na het verlof 4 dagen per week 
gaat werken. 
Marieke wil straks 4 hele dagen 
aan de slag. De school gaat werken 
met een rooster van 5 dagen van 8 

Door de invoering van de 40-urige werk-
week kan het voorkomen dat er ook gewerkt 
wordt op dagen dat de kinderen vrij zijn
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CAO OVERLEG VOORTGEZET ONDER-
WIJS VASTGELOPEN
De afgelopen maanden is met de werkgevers gespro-
ken over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. 
Inzet van CNV Onderwijs was daarbij, naast een goede 
uitwerking van de gevolgen van de Wet Werk en 
Zekerheid, een loonstijging van 3 procent. Begin april 
werd duidelijk dat de werkgevers slechts een loons-
verhoging van 0,2 procent bieden. Voor CNV Onderwijs 
volstrekt onvoldoende. Over een hoger loonbod wilden 
de werkgevers alleen praten in ruil voor verslechtering 
van bestaande arbeidsvoorwaarden in de cao, zoals 
de automatische periodiek en het vereiste dat twee 
derde meerderheid van het personeel instemt met 
wijzigingen in het taakbeleid. Voorzitter Joany Krijt 
van CNV Onderwijs: ‘Dat lijkt toch erg op zelf betalen 
voor je loonsverhoging. Voor ons niet te verteren, zeker 
als je daarbij optelt dat onze mensen in de praktijk 
ervaren dat de afgelopen jaren veel werkgelegenheid 
is verdwenen, terwijl het aantal leerlingen is gestegen. 
Verder onderhandelen heeft op dit moment geen zin.’ 
De komende periode gaat CNV Onderwijs met de leden 
in gesprek over de gevolgen van het vastlopen van de 
onderhandelingen. Zie voor actuele informatie: 
www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden/onderwijssector/
voortgezet-onderwijs/cao-nieuws

UITKOMST PENSIOENENQUÊTE CNV
Vakcentrale CNV hield in februari en maart een uitge-
breide peiling om een beeld te krijgen van de wensen 
die mensen hebben als het gaat om de toekomst van 
ons pensioenstelsel. Uit de enquête blijkt een positieve 
waardering voor verplicht pensioensparen via de 
werkgever. ‘Solidariteit is en blijft voor veel mensen 
een kernelement van het pensioenstelsel’, concludeert 
voorzitter Maurice Limmen. Opvallend is de geringe 
animo om actief mee te beslissen over het beleg-
gingsbeleid en de hoogte van pensioeninleg. Limmen: 
‘Blijkbaar is er een sterke behoefte aan ontzorging.’ 
Zie ook: www.cnv.nl. 

Werk & Recht

eerste dag van de zomervakantie 
is er een opruimdag gepland. Het 
hele team ruimt de lokalen op en 
vergadert ’s middags om het voorbije 
schooljaar te evalueren. Op die dag 
is de aanwezigheid van Marieke wat 
minder noodzakelijk en dus wordt die 
dag een verlofdag.

En hoe zit het met de verdeling tussen  
lestijd en niet-lestijd? Eigenlijk heel 
simpel: op de werkdagen dat Marieke 
verlof heeft hoeft zij natuurlijk ook 
geen les te geven. Zowel op de 
maandag als de dinsdag geeft zij 5 
uur les. Zij heeft per week dus 10 uur 

lesverlof en 6 uur niet-lestijd.
Ze wil graag alle weken van het 
nieuwe schooljaar 2 dagen verlof 
opnemen en dan vanaf het daarop 
volgende schooljaar 4 dagen gaan 
werken. Er zijn in het schooljaar 40 
weken waarin op maandag en dinsdag 
wordt gewerkt, inclusief de studieda-
gen. Omdat er 2 maandagen uitvallen 
vanwege vakantie (Tweede Paasdag 
en Tweede Pinksterdag) zijn er dus 38 
maandagen en 40 dinsdagen. Samen 
dus 78 dagen van 8 uur. Het totale 
verlof wordt dus 624 uur. Daarvan is 
320 uur betaald verlof en de overige 
304 uur onbetaald. Maakt het ook nog 

wat uit of je eerst het betaald verlof 
opneemt of kun je beter beginnen met 
onbetaald verlof beginnen? Volgens 
de cao moet je eerst betaald verlof 
opnemen en kun je dat verlof verlen-
gen met onbetaald verlof. 
Marieke en haar directeur hebben 
goede afspraken gemaakt. Ze gaat 
nu eerst genieten van haar zwanger-
schaps- en bevallingsverlof.
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Op het gebied van personeelsbeleid en verzuim is nog veel te winnen

zéker in onderwijs
www.predu.nl | T  0800 5675670 | E info@predu.nl

Voorkomen is beter dan genezen 
Ook als het gaat om verzuim 

Welke mogelijkheden heeft uw organisatie 
om het HR-beleid te professionaliseren 
en verzuim aan te pakken? Hoe realiseert 
u duurzame inzetbaarheid van uw 
personeel en een blijvende verbetering 
van uw verzuimbeleid en verzuimcijfers? 
En hoe dekt u, nu en in de toekomst, 
onverwachte financiële risico’s als er toch 
sprake is van uitval en vervanging?

Daarvoor is er Predu 

Predu ondersteunt schoolbesturen in het 
primair onderwijs bij het terugdringen 
en voorkomen van verzuim en – vanaf 
januari 2016 - bij het dekken van 
onverwachte vervangingskosten. 
Deskundig, betaalbaar en eenvoudig. 
Met een unieke combinatie van 
HR-expertise en sectorspecifieke kennis. 
Predu. Zeker in onderwijs.

Predu is onderdeel van het Vervangingsfonds en richt zich op de ondersteuning van met name ERD-schoolbesturen in het primair onderwijs op de thema’s verzuim en vervanging.

Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/begrijpendlezen                      Like en volg ons 

Datum

Woensdag 10 juni 2015

Locatie

NH Hotel, Amersfoort

Schrijf u nu in

www.medilexonderwijs.nl/
begrijpendlezenWEET WAT JE LEEST!

EFFECTIEF BEGRIJPEND 

LEESONDERWIJS IN 
GROEP 6 T/M 8

Een kwart van de leerlingen die de basisschool verlaten is zwak in begrijpend lezen. Leerlingen die Een kwart van de leerlingen die de basisschool verlaten is zwak in begrijpend lezen. Leerlingen die 
moeite hebben met begrijpend lezen stuiten op problemen bij alle vakken. Hoe leert u leesstrategieën moeite hebben met begrijpend lezen stuiten op problemen bij alle vakken. Hoe leert u leesstrategieën 
aan? En hoe verbetert u het leesplezier en verhoogt u de motivatie van uw leerlingen?

Verbeter uw begrijpend leesonderwijs!

NIEUWE
STUDIEDAG



column
RuudvanDiemen

Koninklijk 
bezoek

In mijn allereerste column schreef ik iets over minister Bussema-
ker. Twee weken later stond ze bij ons op school. Grappig en toe-
vallig, dacht ik. Een paar columns geleden ging het me al beter 
af. Ik schreef iets over staatssecretaris Dekker en nu duurde het 
maar een week voordat hij langskwam. Wow, als dat zo makkelijk 
gaat zal ik dan eens iets over de koning schrijven. Die gedachte 
was voor Willem Alexander kennelijk al genoeg want twee weken 
geleden bezocht hij ons roc. Het zal wel een gave van me zijn. 
Persoonlijk vind ik het koningshuis een bedenkelijk instituut. Het 
hele koningschap is eigenlijk niets anders dan een SOA, maar dan 
eentje waar je heel rijk van wordt en verder niets meer voor hoeft 
te doen. Ik denk eerlijk gezegd ook dat er straks hele generaties 
studenten zijn die de koning alleen maar kennen als dat grappige 
mannetje van Lucky TV. Enfi n, de school werd eens extra opge-

poetst, iedereen had een schoon overhemd aan en liet zich van 
zijn beste kant zien. Willy moest natuurlijk wel een goede indruk 
krijgen. Uit de menigte kwam er een student naar me toelopen 
met de vraag of we op die manier ook een keer ons best voor hen 
wilde doen. Hij wilde graag les van docenten die er 
representatief uitzagen. Ook die extra oppoets-
beurt in de school leek hem wel wat. Maar 
de nadruk legde hij toch wel op het feit dat 
hij iedereen zo zijn best zag doen. ‘Jullie 
kunnen het dus wel’, zei de jonge student. 
‘Moet je eens kijken hoe bevlogen onze 
docenten Willy een proefl es geven.’
Dat bracht me op het volgende idee. Stel 
dat wij in het mbo vanaf vandaag al onze 
studenten behandelen als hoogwaardig-
heidsbekleders.  We brengen ze het beroeps-
beeld bij, we zien er netjes uit en we vertellen ze 
de mooiste verhalen, want ze moeten natuurlijk wel een goede 
indruk krijgen. En dat herhalen we  elke dag. Als Willy dan toe-
vallig nog eens in de buurt is, kan hij zo aanschuiven. We hoeven 
er niets extra’s voor op te tuigen want al die poespas is voor ons 
de gewoonste zaak van de wereld geworden. Overigens was het 
jammer dat Max er niet bij was. Daarom heb ik een vraag aan de 
maker van Lucky TV. Zou hij in het fi lmpje,dat hij ongetwijfeld zal 
maken van het bezoek aan ons roc, de lach van Maxima onder 
die van onze bestuursvoorzitter kunnen monteren. Ik denk dat hij 
dat wel kan waarderen. Dan ga ik me de komende periode eens 
concentreren op de gave die ik kennelijk heb. Ik denk dat mijn 
volgende column gaat over Doutzen Kroes…..Doutzen Kroes…….
Doutzen Kroes….. U hoort snel van mij.
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Ruud van Diemen
 is 46 jaar en directeur van 
het Veiligheid en Defensie 
College van Roc Midden 

Nederland

‘Moet je eens kijken hoe bevlogen onze 
docenten Willy een proefles geven’
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Voor veel leerkrachten is de klasindeling een 
terugkerend hoofdbreken. Welke leerling zet 
je waar? Zet je de hartsvriendinnen nou wel 
bij elkaar of niet? Trek je de groep voetbal-

jongens uit elkaar? En zet je leerlingen die elkaar niet 
zo liggen ieder in een hoek van de klas? Orthopedagoog 
en onderzoeker Yvonne van den Berg van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen sprak erover met haar broer, 
die zelf voor de klas staat. ‘Hij vertelde dat je tijdens de 
opleiding alles leert over klassenmanagement, behalve 
hoe je een goede klasindeling maakt. Dus dan sta je na 
je opleiding voor een klas met 25 leerlingen en denk 
je ineens: “Ojee, wie zet ik waar”’, zegt Van den Berg. 
Het verhaal van haar broer inspireerde haar voor het 
onderzoek waarin ze onderzocht of fysieke nabijheid 
van klasgenoten samenhangt met gevoelens van ver-
bondenheid. Afgelopen maand promoveerde ze.
Centraal in het proefschrift staat de fysieke nabijheid. 
De samenhang tussen fysieke nabijheid en sociale 
relaties is een bekend fenomeen in de psychologie: 
hoe aardiger we iemand vinden, hoe dichter we bij die 
persoon willen zijn. Van den Berg: ‘De fysieke nabijheid 
is een van de beste manieren om iemands persoonlijke 
band met anderen te voorspellen. Verschillende onder-
zoeken onder volwassenen in bijvoorbeeld werksitu-

De sfeer in de klas verbetert door leerlingen die elkaar 
niet mogen dichter bij elkaar te plaatsen. Ze gaan 
elkaar daardoor aardiger vinden, zo blijkt uit onderzoek. 
Orthopedagoog Yvonne van den Berg: ‘We willen 
leerkrachten hiervan bewust maken. Denk na over de 
indeling van de klas en zorg dat leerlingen niet een half 
jaar aan dezelfde tafel zitten, wissel van plek.’

aties hebben al aangetoond: breng mensen bij elkaar 
in één ruimte, laat ze met elkaar praten, en na verloop 
van tijd denkt men veel positiever over elkaar. Of dit ook 
zo werkt bij kinderen was nog nauwelijks onderzocht’, 
zegt Van den Berg. Daarom ging ze langs bij zo’n 500 
leerlingen in 27 klassen verspreid over 23 Nederlandse 
scholen om onderzoek te doen naar de klasindeling. 

GROEPSINDELING
Want hoe maakt de gemiddelde leerkracht eigenlijk een 
indeling in zijn klas? ‘Dat verschilt van school tot klas 
tot individuele leerkracht, maar eigenlijk is het nooit zo 
dat ze op basis van één doel de klas indelen. Vaak zijn 
er wel zes tot acht redenen om de klas op een bepaalde 
manier in te richten’, signaleert Van den Berg op basis 
van de gesprekken die ze had met leerkrachten. ‘Bij-
voorbeeld de academische redenen, waarbij leerkrach-
ten kiezen voor een indeling in rijen zodat de leerlingen 
zich goed kunnen concentreren, de indeling in groepjes 
omdat je dan kinderen van gelijk niveau bij elkaar kunt 
plaatsen of om juist gemixte groepjes te maken. Vervol-
gens zijn er ook praktische redenen om bijvoorbeeld 
een slechtziend of –horend kind vooraan te plaatsen. 
Er zijn ook nog sociale redenen, waarbij je vrienden en 
vriendinnen bewust naast elkaar plaatst.’

Orthopedagoog doet onderzoek naar klasindeling

‘Zet leerlingen die 
  elkaar niet aardig 
vinden bij elkaar’

primair onderwijs
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BEWUSTWORDING
Voor het onderzoek ondervroeg Van den Berg leerlin-
gen en hun leerkrachten naar de sociale status in de 
klas. Ze liet de leerlingen zelf hun ideale klasindeling 
maken en ze moesten aangeven in welke mate zij hun 
klasgenoten aardig vonden op een schaal van 1 tot 
7. ‘Hieruit bleek, zoals we ook zien in onderzoek bij 
volwassenen, dat klasgenoten die dichter bij elkaar in 
de klas zaten elkaar aardiger en populairder vonden. 
Ook werden kinderen over het algemeen minder geliefd 
maar niet minder populair gevonden door hun klasge-
noten, wanneer zij bij aanvang van het schooljaar aan 
de zijkant zaten.’ Betekent dit dan dat leerkrachten nie-
mand meer in een hoek mogen zetten? ‘Nee, dat niet’, 
zegt Van den Berg, ‘het is vooral een bewustwording: 

denk na over de plek van een leerling en zorg dat ze niet 
een half jaar op dezelfde plek zitten, wissel van plek.’

DEZELFDE GRAPJES
Onderdeel was ook een experiment met een nieuwe 
klasindeling, waarbij leerlingen die elkaar niet aardig 
vonden dichterbij elkaar kwamen te zitten. Nooit direct 
naast elkaar, maar waar ze voorheen vier plaatsen van 
elkaar waren verwijderd, werden ze nu twee plaatsen 
van elkaar geplaatst. Na tien tot twaalf weken werd de 
leerlingen opnieuw gevraagd wat ze van hun klasgeno-
ten vonden. In zowel de testgroep als in de klas waar 
niets veranderde, bleek dat leerlingen elkaar aardiger 
vonden. Van den Berg: ‘Maar in de testgroep gaven 
ze elkaar een veel hoger cijfer op de vraag hoe aardig 
je je klasgenoten vond. Door de leerlingen dichter bij 
elkaar te plaatsen creëer je een situatie waarin ze meer 
contact hebben. Ze komen erachter dat ze lachen om 
dezelfde grapjes of dezelfde interesses hebben. Of dat 
de klasgenoot die ze eerst niet zo aardig vonden, wel 
heel goed een som of opdracht kan uitwerken of uitleg-
gen. Ze gaan elkaar meer waarderen om wie ze zijn en 
wat ze kunnen. Een andere verklaring kan zijn dat de 
leerlingen zich realiseren dat ze nog tien weken in deze 
opstelling zitten, zodat ze er maar het beste van moeten 
maken.’

MINDER GEPEST
Opvallend resultaat is dat er in de groep met de nieuwe 
klasindeling minder werd gepest ten opzichte van de 
controlegroep. Betekent dit dat het een rol kan spelen 
in het anti-pestbeleid van scholen? Van den Berg voor-
zichtig: ‘Ons onderzoek gaat over elkaar aardig vinden, 
niet over pesten. We hebben pesters en gepesten niet 
naast elkaar gezet. Op basis van de data kunnen we wel 
zien hoe vaak leerlingen worden bestempeld als terug-
getrokken of gepest en daarin zien we een daling. Maar 
het is te vroeg om te zeggen dat de klasindeling effect 
heeft op pesten. Voor nu zijn er vele andere methoden 
om pesten aan te pakken die beter werken.’ 

In haar nieuwe project specialiseert Yvonne van den 
Berg zich onder meer in passend onderwijs en wil ze 
onderzoeken waar je leerlingen met bijvoorbeeld adhd 
of concentratieproblemen plaatst in de klas. Wil jij 
meewerken aan dit onderzoek of heb jij goede input? 
Mail naar y.vandenberg@psych.ru.nl.

Tekst: Marloes Oelen  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs

Vaak zijn er wel zes tot acht 
redenen. om de klas op een 
bepaalde manier in te richten’
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Het Fons Vitae Lyceum is een ijkpunt in de Amster-
damse wijk Oud-Zuid. De bijna honderd jaar oude 
school, oorspronkelijk opgericht als rooms-katho-
lieke meisjesschool door de zusters Franciscanes-

sen van Heythuysen, staat stijlvol aan het Noorder Amstelka-
naal, met uitzicht op de villa’s aan de Apollolaan. De ligging 
aan deze gracht kent ook haar nadelen: meerdere kopstukken 
uit de plaatselijke onderwereld werden geliquideerd aan de 
andere kant van het water. Pop- en kunstfenomeen Herman 
Brood sprong van het vlakbijgelegen Hilton Hotel. ‘Ja, natuur-
lijk merken leerlingen dat. De lessen werden overstemd door 

Lesgevenden in het voortgezet onderwijs 
voelen zich niet meer gelukkig bij het 
monotoon afdraaien van opgelegde 
lesprogramma’s. Ook is het uitdagender 
om voor enthousiaste leerlingen te staan 
dan voor een ongemotiveerde groep. 
Op het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam 
discussiëren docenten over aanpak en 
thema’s en bezoeken ze elkaars lessen.

LeerKRACHT geeft 
Amsterdamse docenten 
plezier terug in hun vak

‘We praten 
weer over  
de inhoud’

voortgezet onderwijs

Nicole Voorn: ‘Van 
hele generaties 
leerlingen hebben we 
goed gevonden dat 
ze bij hoge uitzon-
dering bereid waren 
naar de docent te 
luisteren.’
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de vele politiesirenes. Daarna was het weer terug naar de 
orde van de dag’, herinnert Nicole Voorn, afdelingsleider 
bovenbouw vwo, zich de gebeurtenissen. ‘Tegenwoordig 
zou een docent muziek, maar ook andere docenten, zeker 
inspelen op de dood van Brood, in plaats van verder te 
gaan met de voorbereide les. Zo’n gebeurtenis wekt im-
mers meteen de interesse van de leerling op. Bovendien 
gaat het om een bekende popmuzikant, dus dat sluit 
waarschijnlijk ook nog eens aan bij zijn belevingswereld. 
Daarom worden in de bovenbouw steeds vaker teksten ge-
bruikt die te maken hebben met het profi el. Bijvoorbeeld 
over natuur- en scheikunde bij het vak Engels.’

VAKMANSCHAP
Het Fons Vitae Lyceum werkt sinds 2013 aan een pro-
fessionele leergemeenschap. Het gaat daarbij uit van 
LeerKRACHT, een samenwerkingsproject van de On-
derwijscoöperatie (waarin CNV Onderwijs participeert, 
red.) en de Stichting LeerKRACHT (de school als lerende 
organisatie). Met LeerKRACHT anticiperen scholen op 
de veranderingen in de maatschappij en dus ook de ver-
anderde interesses van leerlingen door samen te bepalen 
wat er geleerd moet worden en op welke manier. Niet de 
overheid bepaalt van bovenaf de methode – denk aan de 
basisvorming en het studiehuis -, maar de werkvloer. Deze 
aanpak doet een (hernieuwd) beroep op het vakman-
schap van het onderwijspersoneel.

ENTHOUSIASME
Voorn geeft voorbeelden van de problemen waar een 
zestal docenten van de school tegenaan liep. ‘Een klaagde 
dat hij de indruk kreeg dat de klas de grammatica begreep, 
terwijl bij het proefwerk de helft een onvoldoende haalde. 
Een ander vond het vervelend aan ouders uit te leggen 
waarom hun zoon onvoldoendes haalde voor wiskunde, 
terwijl hij gewoon niet oefende, omdat hij dacht dat hij 
het allemaal wel wist. Een derde was teleurgesteld in een 
leerling die aanvankelijk geïnteresseerd leek in zijn vak en 
daarvoor ook hulp kreeg, maar tijdens de les toch liever 
met haar vriendinnen kletste in plaats van op te letten. 
Deze docenten hadden behoefte aan meer dan het zoveel-
ste praatclubje waar verheven gesproken werd over de op-
lossing, maar externe factoren de uitwerking belemmer-
den.’ Voorn vond de uitkomst in het LeerKRACHT-project. 
‘Het bood ons de gelegenheid om met een externe coach 
(Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs 
en uitgeleend aan de Stichting LeerKRACHT, red.), 
concreet met groepen docenten (leerkringen) aan de slag 
te gaan, met thema’s die van henzelf afkomstig waren en 
gericht op de lespraktijk. Toen andere collega’s merkten 
dat er steeds meer succes werd geboekt met het totaal 
omgooien van lessen of toetsen groeide het enthousiasme 
om ook deel te nemen aan de gesprekken. Om zelf ook te 
vertellen tegen welke problemen ze zoal aanliepen. Nu 
zijn bijna alle docenten actief in vier leerkringen. Ze pre-
senteren en bespreken theorieën, proberen die uit in de 

les, bezoeken elkaars lessen minimaal een keer in de twee 
weken en zetten zich in voor elkaars leerpunten en die 
van de overige groepsleden. Een keer in de veertien dagen 
is er een werksessie die theoretisch of praktijkgericht (case 
studies) is.’

KNIEVAL 
Voldeed het oude leren niet meer? Het ging een aantal do-
centen volgens Voorn tegenstaan om ongeïnteresseerde 
leerlingen te treff en, die zelf wel bepaalden of ze bij hoge 
uitzondering bereid waren naar de docent te luisteren, 
en zich liever omdraaiden om te kletsen. ‘Ik chargeer, 
maar van hele generaties leerlingen hebben we dat goed 
gevonden, omdat we ons  verantwoordelijk voelden en de 
zaak zo in de hand hielden. Als ze niet wilden luisteren, 
jammer dan, maar we raakten tenminste niet achterop. 
Het was puur klassenmanagement, we legden te weinig 
de bal bij de leerlingen zelf en stonden voor een ongemo-
tiveerde club, die pas opveerde als je zei dat het voor een 
toets was. In plaats van zoals nu met de leerkringen over 
de wijze van lesgeven te praten, ging het tijdens vergade-
ringen eerder over het beleid rond te laat komen. Door 
LeerKRACHT staat de inhoud van de les weer prominent 
op de agenda. Het haalt ons uit de dagelijkse routine, 
waarbij veel energie verloren ging aan randzaken.’ Ze zegt 
niet tegen een blauwdruk van een les te zijn. ‘Je hoeft niet 
altijd te vernieuwen. Je mag een mooie les best herhalen, 
maar je moet wel altijd kritisch blijven. Opletten hoe een 
klas reageert, zodat je het op tijd over een andere boeg 
kunt gooien. Al zijn er docenten die vinden dat we daar-
mee een knieval naar de leerlingen maken.’

STRAFFE HAND
De school is volgens Voorn ondanks de ligging geen 
eliteschool. ‘De beste leerlingen gaan naar een categoraal 
gymnasium of atheneum, waarvan de stad er negen telt. 
Anders dan deze scholen tellen wij waarschijnlijk meer 
leerlingen die een strenge aanpak nodig hebben. Leer-
lingen die je soms toch met straff e hand rijtjes moet laten 
stampen, omdat het hen uit eigen beweging niet lukt. Ik 
denk dat juist deze categorie voordeel heeft van de nieuwe 
aanpak bij een aantal onderdelen, waarbij we net zo lang 
toetsen tot er een 7 is gehaald, en ook op verschillende 
niveaus werken. Eigenlijk gaat het nu om meetmomenten, 
die aangeven waar leerlingen nog aan moeten werken en 
wat ze hebben afgesloten. We hadden altijd een soort om-
gekeerde redenatie. Een keer proberen, en dan moet je het 
kunnen. Maar op die manier ben je voortdurend examens 
aan het afnemen.’ 

De aanpak van het Fons Vitae Lyceum is opgenomen in 
Vertrouwen, verbinden en vakmanschap. Strategisch hr-be-
leid voor een professionele leergemeenschap. Het boek, 
geschreven door Myriam Lieskamp en Rob Vink, 
(ISBN 9789491806469), kost € 39,95 en wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Pica  in Huizen. 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Evert Elzingavoortgezet onderwijs



Wat bieden wij jou? 
• Aanvulling op je cv! 
• Reiskostenvergoeding 
• Een driedaagse intervisietraining  
 (op 10 juni 2015, 16 september 2015 en  
 23 september 2015, van 14.30 - 20.00 uur) 
• Certificaat

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bijdragen aan een goede 
start van startende leerkrachten? 

Wij zijn op zoek naar intervisieleiders! 

Wat verwachten wij van jou? 
• Je hebt minimaal een lerarenopleiding of de   
 pabo afgerond 
• Je hebt 5 - 10 jaar werkervaring in PO of VO 
• Je bent lid van CNV Onderwijs 
• Je bent alle bijeenkomsten van de Leergang   
 aanwezig

*De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in mei op het CNV-hoofdkantoor in Utrecht. 

Als intervisieleider begeleid je starters die deel- 
   nemen aan de Leergang Professioneel  Meesterschap.  
De LPM is een traject met elf bijeenkomsten  
(07-10-15 t/m 18-05-16) voor starters in het onderwijs. 
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op woensdagen 

van 16.15 - 20.30 uur in Utrecht en bestaan uit een 
workshop en een gedeelte intervisie. Uiteraard kun  
jij als intervisiebegeleider ook gratis de workshops 
bijwonen. Voorbeelden van workshops zijn: Gezag in  
de klas, Het brein en Omgaan met Passend onderwijs. 

Kijk voor meer informatie over de Leergang op www.starteninhetonderwijs.nl. Vragen kun je  
stellen aan Lotte Freyee via professioneelmeesterschap@cnv.nl. Stuur je motivatiebrief en CV  
vóór vrijdag 1 mei 2015 naar professioneelmeesterschap@cnv.nl. 
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Een salarisverhoging van € 100.000,- voor 
zes ABN Amro-bankiers. De topman van 
Schiphol die een bonus ontving van 
€ 370.000,-, bovenop een vast salaris van 
€ 389.000,-. Ik heb me er, samen met vele 
Nederlanders, heel erg over verbaasd. 
Waarom krijgen deze mensen, bovenop 
hun al riante salaris, zoveel extra geld? En 
waarom alleen het topbestuur, en niet alle 
medewerkers? Zonder hen is het bedrijf 
tenslotte niets waard; het menselijk 
kapitaal maakt dat bedrijven het goed 
doen. Maar alleen topbestuurders mogen 
daar kennelijk van profi teren.
De waardering voor de medewerkers komt 
meestal van andere mensen en is niet 
terug te vinden in de fi nanciële beloning. 
Te vaak en te lang krijgt de publieke sector 
met grote regelmaat een nullijn voor de 
kiezen. De kloof tussen topinkomens in 
schoolbesturen of bij ziekenhuisbesturen 
is ongezond.  

Door haar huwelijk op 5 april jongstleden 
met Hans Adriani heet Helen van den 
Berg, de voorzitter van CNV Connectief, nu 
Helen Adriani. 

Bonus
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Helen Adriani 
is voorzitter van 
CNV Connectief

Op woensdag 7 oktober 2015 vindt voor 
de derde keer het Lerarencongres plaats. Het 
congres, georganiseerd door de Onderwijscoö

peratie (waarin CNV Onderwijs deelneemt, red.), 
zal net als voorgaande edities in het Koning Willem I 
College in Den Bosch zijn. Op de bijeenkomst kunnen 
leraren kennis maken met collega’s, elkaar inspire

ren, ideeën opdoen én delen en bouwen aan een sterk 
netwerk. Het programma wordt interactief samen
gesteld met leden. Leraren die een bijdrage willen 

leveren en collega’s willen inspireren in de vorm 
van een workshop, lezing of toespraak kunnen 

het aanmeldformulier invullen op 
www.lerarencongres.nl. Bijdragen 

moeten voor 1 juni 
binnen zijn.

Lerarencongres 2015

berichten

Of het nu gaat om verdriet na het stuklopen van 
een eerste verkering, of het overlijden van een vriend 
of familielid: rouw is nog steeds taboe in de klas. Dit 

zeggen uitvaartonderneming Yarden en Th eater Traxx. 
Met de theatervoorstelling Rouw op je dak proberen deze 

partijen gevoelens van rouw uit te lichten en bespreekbaar 
te maken in de klas. De jonge acteurs van de theatergroep 

gaan na de voorstelling met het publiek in gesprek over 
wat ze gezien hebben en leerlingen kunnen dan vragen 

stellen. De voorstelling wordt op dit moment al 
gespeeld op tientallen scholen in het land. Lera-

ren kunnen zelf een voorstelling boeken 
via theatertraxx.nl/project/

rouw-op-je-dak.

‘Rouw op 
je dak’

Onderwijshelden
Het onderwijs is constant in beweging en iedereen heeft er wel een mening 
over. Er komen daarbij steeds meer kritische geluiden van het ministerie 
en uit het klaslokaal, want: doen we over twintig jaar nog precies hetzelfde 
en wat zou er anders moeten? In de bundel Onderwijshelden 60 x het 
bewijs dat het kan komen zestig mensen aan het woord die vertellen over 
onderwijsontwikkeling. Ze geven hun visie op het onderwijssysteem en 
wat ze hier aan zouden willen veranderen. Thema’s in het boek zijn onder 
meer omdenken, samenwerken in schoolteams, motivatie en omgaan met 
talenten. Onderwijshelden is een uitgave van Sinds 1883 Uitgevers en is 
verkrijgbaar via www.pamfl et2.nl/onderwijshelden. Vanaf een bestelling 
van vier boeken kost de bundel € 13,50 i.p.v. € 19,50 per stuk.
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berichten

Wie verdient dit jaar de OnderwijsToptalentPrijs? 
Studenten aan een lerarenopleiding, of leraren die net 
voor de klas staan met interessante, innovatieve ideeën 
voor een andere onderwijsaanpak, kunnen zichzelf of 
medestudenten weer opgeven voor de onderscheiding. 
De prijs gaat jaarlijks naar twee talentvolle startende 
leerkrachten in de categorieën basisonderwijs en voort
gezet onderwijs. Beide winnaars krijgen onder meer 
een trofee en een bedrag van €1.000,. Elke pabo mag 
één student afvaardigen. Lerarenopleidingen voortgezet 
onderwijs kunnen maximaal drie personen naar voren 
schuiven, uit verschillende vakgroepen. Opleidingen 
kunnen tot 15 juli kandidaten aanmelden via de website 
www.onderwijstoptalentprijs.nl.

OnderwijsTopTalentprijs

Subsidie begeleiding  
bewegingsonderwijs

In Schooljournaal van #6 stond het bericht dat het 
ministerie van Onderwijs per 1 juli subsidie geeft aan 
docenten in het primair onderwijs voor de leergang 
vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Er stond dat 
een pabodiploma sinds 2000 alleen bevoegdheid 
geeft voor gymles aan groep 1 en 2. Dit klopt niet. Als 
het onderwijsprogramma voor lichamelijke opvoe-
ding is gevolgd en de opleiding voor 1 september 
2005 is afgerond, dan is de leraar bevoegd om in alle 
groepen het vak lichamelijke oefening te geven. Met 
de leergang vakbekwaamheid kunnen de docenten 
die na die tijd afstudeerden weer aan alle klassen van 
het basisonderwijs gymles geven.

Tijdens de Dag van de Cultuureducatie op 
17 juni belichten verschillende sprekers de 
belangrijkste gevolgen van de veranderingen 
in het cultuuronderwijs. Het thema van dit jaar 
is Stilte in de storm. Doel is onder meer het 
bevorderen van samenwerking tussen culturele 
instellingen en scholen. Leraren kunnen workshops 
volgen en lezingen en presentaties bijwonen. Er is 
daarbij veel ruimte voor kennisuitwisseling tussen 
cultuur coördinatoren, leraren, schooldirecties en 
culturele partners. De dag is opgezet door het 

Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie 
en Amateurkunst (LKCA) en vindt plaats in 

TivoliVredenburg in Utrecht. Geïnte
resseerden kunnen zich inschrij

ven via www.lkca.nl.

Stilte in de storm

Oefenen, oefenen, 
oefenen
Organismen, het menselijk lichaam, staats
inrichting en het klimaat; leerlingen die 
dit jaar examen doen, kunnen de komende 
weken gebruikmaken van informatieve 
video’s op de website van Schooltv, die 
aansluiten op de stof van dit jaar. Op 
schooltv.nl/topcollecties staan filmpjes voor 
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, economie en maatschappijleer. 
Per vak zijn er video’s op vmbo, havo en 
vwoniveau. De examenservice is tot en met 
de eindexamens beschikbaar.

Banjeren over het 
Binnenhof
Scholen kunnen zich weer inschrijven voor gratis educatieve 
programma’s in politiek Den Haag van ProDemos Binnenhof. 
Leerlingen kunnen via dit programma onder meer met een 
bezoek aan de Tweede Kamer kennismaken met de democrati-
sche rechtstaat en de politieke wereld. Verder staan er ver-
schillende educatieve spelonderdelen op het programma, zoals 
een speurtocht over het Binnenhof en het DemocratieLAB, 
een interactief lab dat scholieren met proefjes laat nadenken 
over dilemma’s in de democratische rechtstaat. De informatie 
sluit aan bij vakken als burgerschap, maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen. Docenten kunnen kiezen uit pro-
gramma’s van verschillende lengtes, van een paar uur tot een 
hele dag. De inhoud wordt afgestemd op het onderwijsniveau 
van de leerlingen. Voor basisscholen heeft ProDemos samen 
met Madurodam ook een educatief programma ontwikkeld 
waarmee kinderen spelenderwijs leren over de Nederlandse 
politiek, met een bezoek aan de miniatuurstad en de Tweede 
Kamer. Ook dit programma is gratis. Voor meer informatie en 
inschrijven kunt u kijken op de website van ProDemos:  
prodemos.nl/binnenhofvoorscholen.



Af en toe entameert de politiek weer eens 
de discussie of de vakbeweging wel of niet 
de werknemerswereld  vertegenwoordigt. 
Dat komt omdat die ook arbeidsover-
eenkomsten afsluit die een bedrijfstak 
collectief bindt en dat ‘allen binden’ komt 
dan weer vooral doordat de overheid die 
algemeen verbindende verklaring afgeeft. 
Het aantal profi teurs, dat zijn normaliter 
werknemers die geen vakbondslid zijn, is 
inderdaad groot. Zeker als je dat aantal 
vergelijkt met vakbonden in onze wat 
minder polderachtige buurlanden: ons 
hele zwikkie vakbondsleden bij elkaar 
komt op zo’n anderhalf miljoen. Nee, 
dan de  politieke partijen: verdwaalde 
groepjes meestal academisch gevormde 
Nederlanders die kandidaten opdringerig 
aanbieden aan kiezers en groepsgewijs het 
parlement bevolken. Qua ledental stellen 
die helemaal niets voor: ongeveer 296.000. 
Alleen het CNV heeft al meer dan 330.000 
leden. Bovendien doen ze dan ook nog 
eens nooit wat ze beloven. Toch mogen ze 
van ons allen heel rare dingen doen. Zich 
bijvoorbeeld zonder overdreven veel kennis 
van zaken bemoeien met onze pensioenen, 
gepensioneerden schofferen en via de 
belasting als groep extra uitknijpen, zich 
met de inhoud van ons onderwijs bemoeien, 
de AOW-leeftijd steeds opschuiven en daar-
door jongeren werkloos houden. Kortom, 
over representativiteit kan verschillend 
worden gedacht; dat doen we dan ook.

Representatief 

Wim Stoop
is oud-bestuurder 
van CNV Onderwijs 

en rechtsvoor-
ganger KOV

column

WimStoop
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Books in a box
Van over de hele wereld kreeg Tatia Gruenbaum, docent aan 
de Avans School of International Studies (ASIS) in Den Bosch, 
Engelstalige kinderboeken opgestuurd voor haar project The 
Little English Library. Mede met de hulp van Avans lukte het 
Gruenbaum om in de Montessorischool in Breda een bibliotheek 
in te richten. Er zijn inmiddels zoveel boeken binnengekomen, dat 
scholen sinds een maand welkom zijn om bij haar een boeken
pakket aan te vragen onder de noemer Books in a Box. Per school 
selecteert Gruenbaum vijftig boeken. ‘Ouders zijn erg blij met 
dit initiatief,’ zegt ze. ‘Vaak krijgen kinderen pas in groep 7 of 8 
Engelse les. De boeken die ik opstuur zijn in de leeftijdscategorie 
0 tot 14 jaar. Nu kunnen ze zich op jonge leeftijd al verder ontwik
kelen en eerder beginnen met lezen.’ Kijk op littlelibrary.nl voor 
meer informatie.
 

Zeventig jaar vrij

Subsidie begeleiding 
bewegingsonderwijs

Toen op 10 mei 1940 nazi-Duitsland ons land binnenviel, zijn ook 
veel Duitse vluchtelingen in Nederland ondergedoken. Zo werden 
Duitse vakbondsmensen opgevangen door leden van Nederlandse 
vakbonden en hun gezinnen en ondersteund bij hun verzet tegen 
het fascisme. Veel van deze vluchtelingen zijn op deze manier aan 
de dood ontsnapt en hebben na de oorlog de Duitse vakbonden in 
Nordrhein-Westfalen weer opgebouwd. Een bijeenkomst op vrijdag 
8 mei in Aalten herdenkt deze periode, van 12.30 tot 18 uur in Huis 
Elim, in de Landstraat 20. Hier zal onder meer CNV-voorzitter 
Maurice Limmen een lezing geven. De herdenking is georganiseerd 
door de Interregionale Vakbondsraad Rijn-IJssel. Aanmelden kan 
via duisburg@dgb.de, of per brief naar DGB Bezirk NRW, Mark 
Rosendahl, Stapeltor 17-19, 47051 Duisburg.

Oorlogsgeheimen
Aansluitend op evenementen rond 70 jaar bevrijding draait 
in bioscoop Pathé wederom de jeugdfi lm Oorlogsgeheimen. 
Het gaat om speciale schoolvoorstellingen met lesmate
riaal voor leerlingen. Vorig jaar kreeg de vertoning bij de 
uitreiking van de Gouden Kalveren de Speciale Juryprijs en 
bestelden twaalfhonderd basisscholen en 360 scholen uit 
het voortgezet onderwijs 175.000 educatieve werkboekjes 
bij de fi lm. De fi lm is gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Jacques Vriens en geïnspireerd op ware gebeurte
nissen in ZuidLimburg, de regio waar de kinderboeken
schrijver woont. De fi lm draait tot en met vrijdag 1 mei, 
in achttien bioscopen van Pathé. Tickets zijn te koop via 
school@pathe.nl.
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayon Midden-Limburg
Woensdag 29 april, 14 uur, Maas- 
binnenvaartmuseum, Havenstr. 12, 
Maasbracht. Bezoek aan museum. 
 Entree € 5,-. Info/aanmelden: 
 hunhuijs@kpnmail.nl, 0495 55 17 18.

Rayon West-Brabant
Donderdag 11 juni, jaarlijkse excur-
sie , Leuven-België. Vertrek 9 uur, 
station Essen (B). Bezoek stadhuis 
en St. Pieterskerk Leuven, o.l.v. Leu-
vense gidsen; alsmede verkennen 
stad op eigen gelegenheid. Kosten 
leden € 15,-, niet-leden € 20,- 
(treinreis, lunch, entreekosten en 
kosten gidsen inbegrepen). 18 uur 
terugkomst Essen. Info/aanmelden: 
amcdenijs@home.nl, 0165 52 07 40.

Rayon ‘s-Hertogenbosch
Dinsdag 12 mei, 14 uur, SCC De 
Helftheuvel, Helftheuvelpassage 
115, ‘s-Hertogenbosch. Ledenbijeen-
komst met informatie, ontmoeting 
en lezing 1629 Het Beleg Compleet 
door J. v. Schijndel. Info/aanmelden: 
G. Mol, 073 521 41 09,  
g.mol@ziggo.nl.

Rayon Utrecht
Woensdag 13 mei, 14 uur, Rest. De 
Veltpoort. Stadswandeling door Wijk 
bij Duurstede o.l.v. gids.  
Persoonlijke uitnodiging volgt. Info/
aanmelden: R. Lasthuis,  
r.lasthuis-bakker@hccnet.nl,  
0348 41 19 68 of M. Zoetemelk,  
0343 57 34 31.

Provincie Zeeland
Donderdag 30 april, 11 uur, Zeeuwse 
bibliotheek, Kousteensedijk 7, Mid-
delburg. Netwerkbijeenkomst jong 
gepensioneerden over Assertiviteit 
door J. de Haan, verenigingstrainer 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v.  
30-4-2015 Middelburg.

Provincie Limburg
Donderdag 21 mei, 10.30 uur, De 
Vlonder, Florasingel 38, Roermond. 
Netwerkbijeenkomst jong gepen-
sioneerden over Communiceren: Een 
kunst door H. Huis, coach/counselor 
en voorzitter stuurgroep Anders 
Actieven. Info/aanmelden:  
netwerklimburg@cnv.nl o.v.v.  
21-5-2015 Roermond

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 13 mei, 15 uur (incl. 
broodjes), Wijkcentrum ‘t Dijksteeke, 
Dijkcentrum 191, Roosendaal. Wel-
kom door J. v.d. Hogen,  voorzitter 
LAG; inleiding door A. Gloudemans,  
lid LAG. Workshops: Cao PO/
Taakbeleid door J. Rosenthal, 
 beleidsmedewerker CNV Onderwijs 
i.s.m. M. Biekens, regiobestuurder 
CNV Onderwijs; Passend onderwijs 
door M. Schouten, deskundige op 
het gebied van passend onderwijs; 
Pensioenen door F. Lardinois, ABP. 
Genoemde deskundige sprekers 
praten je bij over allerlei ontwikke-
lingen op het gebied van onderwijs, 
arbeidsvoorwaarden en pensioe-
nen. Info/aanmelden (vóór 10 mei): 

Jacques Poulus, cnvolagbrabantzee-
land@hotmail.com. Voor rechtsposi-
tioneel spreekuur (alleen voor leden) 
aanmelden: belangenbe hartiging-
cnv-onderwijs@cnv.nl.

Meester in solliciteren
Woensdag 27 mei, 14.30 uur, CNV, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Meester in sol-
liciteren; sollicitatiemodule 3: sterk 
in je schoenen tijdens het gesprek: 
de juiste gesprekstechnieken toe-
passen. Training voor studenten en 
starters/invallers. Info/aanmelden: 
cnvo.nl/solliciteren.

VROUWEN
Woensdag 20 mei, 15 uur, CNV kan-
toor, Tiberdreef, Utrecht. Congres 
stuurgroep Vrouwen met thema: 
Ouderbetrokkenheid = wederzijds 
belang. Na de plenaire presentatie 
door Wouter Prins, beleidsmede-
werker CNV Onderwijs, zijn er twee 
workshops: Hoe ga je met elkaar 
om; Spanning tussen informele en 
formele zeggenschap. Info/aanmel-
den: vrouwen@cnv.nl o.v.v. congres 
20-5-2015.

NETWERK UTRECHT
Woensdag 27 mei, 16 uur, CNV- 
kantoor, Tiberdreef, Utrecht. Bij-
eenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: 
Loopbaankansen door J. Daenen; 

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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Passend onderwijs door 
H. Kooreman; De mindfulness voor 
kinderen door L. Gerritsen. Info/aan-
melden: netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 27-5-2015.

INVALLERS
Regio Oost
Woensdag 27 mei, 17 uur (inloop 16.30, 
incl. broodje), Het Timpaan, Kon. Wilhel-
minastr. 10, Wehl.  Netwerkbijeenkomst. 
Workshops: Klassenmanagement; Mar-
zano; Collegiale uitwisseling en Rechts-
positioneel advies. Info/aanmelden: 
netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst Wehl 27-5-2015.

JONG
Woensdag 27 mei, 16.30 uur (incl. 
broodje), CNV-kantoor, Tiberdreef, 
Utrecht. Netwerkbijeenkomst. Thema: 
(Aanstaande) ouders. Workshops: Als 
ouder in je recht; Rechtspositioneel 
advies; Time management, De balans 
tussen werk en gezin. Info/aanmel-
den:  netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 
 bijeenkomst Jong 27-5-2015.
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VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl

Sterker in je schoenen!

Kijk op www.cnvconnectief.nl/academie  
of neem contact op via 030 751 1785 of  
aanvraagacademie@cnv.nl.

Behoefte aan hulp bij problemen of een volgende stap 
in je ontwikkeling? CNV Connectief Academie kan je 
koppelen aan een goede onderwijscoach of -mediator.

Jouw pArtNer iN het oNderwiJs

berichten
berichten

Leerkracht met ict-ervaring 
gezocht voor project in
Tanzania
Kinderen scholen met behulp van een tablet, 

zodat ze in staat zijn om op hun eigen niveau 

en tempo te leren. Voor het opzetten en 

realiseren van een onderwijsproject in Mambo, 

in het binnenland van Tanzania, zoekt de 

Stichting MamboSteunPunt voor drie maan-

den een leerkracht met ict-ervaring. Doel 

van deze vrijwilliger is het opzetten van een 

tabletclass, waarin kinderen in groepen van 

30 (in plaats van de 120 leerlingen per klas 

die scholen nu vaak tellen), met hulp van apps 

op verschillende leergebieden, op hun eigen 

niveau vaardigheden kunnen verbeteren. Het 

opleiden van een lokale leerkracht die het 

lesgeven op termijn kan overnemen hoort 

ook tot de taakstelling. De voertaal van het 

onderwijs is Engels. Voor meer informatie: 

Monique Mertens, tel. 030 677 53 51, per mail: 

mertensmmj@gmail.com, of kijk op www.

MamboSteunPunt.org.
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Onderweg naar prijswinnende basisschool 
Op ’t Hof dringt zich ineens de songtekst 
van Wim Sonnevelds klassieker Het Dorp 
op. En dan met name die ene beroemde 

regel: En laaaaangs het tuinpad van mijn vader… In 
Tricht, een dorpje langs de Linge, omringd door bloe-

Onlangs werden de winnaars van de Nationale Onderwijsprijs 
bekendgemaakt. In het basisonderwijs ging de eerste prijs naar 
de digitale plusklas van basisschool Op ’t Hof in het Gelderse 
Tricht. Voor directeur Margreet van Iterson een geweldige 
opsteker. Vol trots showt ze de ‘Bronzen Olifant’, het 20 kilo 
zware kunstwerk dat de school ontving. Maar nog blijer is ze 
met de geldprijs van € 7.000,- die ze mooi kan gebruiken 
voor innovaties.

semende fruitbomen, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. 
Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tus-
sen koren door, het vee, de boerderijen. Hetzelfde geldt 
voor de met de Nationale Onderwijsprijs gelauwerde 
basisschool Op ’t Hof, een piepklein schooltje (135 
leerlingen) gevestigd in een alleraardigst gebouw. Wie 

In de wolken met 
onderwijsprijs voor 

Klas in the cloud

primair onderwijs
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Tekst: Ilja Post  Foto: Raphaël Drent

zijn fantasie de vrije loop laat, ziet een hoofdmeester 
in jarenvijftigkostuum het plein oplopen om de bel te 
luiden ten teken dat de lessen beginnen. Eenmaal over 
de drempel wordt dat nostalgische beeld algauw aan 
diggelen geschoten. Om te beginnen staat er geen man 
maar een vrouw aan het hoofd. En wanneer je haar 
vraagt naar de fi losofi e achter het onderwijs dat hier ge-
geven wordt, vertelt ze niet over ouderwetse krijtborden 
en beduimelde leesboekjes, maar over ‘touchscreen 
tablets’, ‘opensource software’ en ‘klassen in the cloud’. 

CREATIEVE OPLOSSINGEN
Margreet van Iterson (51), de directeur in kwestie, is een 
dame die de moderne tijd in alles omarmt. Een type dat 
stilstand ziet als achteruitgang en daardoor allerminst 
is vastgeroest in oude denkbeelden. Deels omdat ze dat 
ook wel moet. ‘Als kleinschalige dorpsschool, die nog 
altijd krimpt, moet je dingen soms anders organiseren 
en op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Zo is er de 
uitdaging dat sommige leerjaren bestaan uit klassen 
van dertig kinderen en andere uit slechts veertien’, 
zegt ze. ‘Dat kun je intact laten. Maar daarmee doe je 
leerlingen tekort. In een kleine groep is nu eenmaal 
meer aandacht voor de individuele leerling dan in een 
grotere groep. Vandaar dat haar school zich aansloot 
bij SlimFit, een innovatief onderwijsexperiment voor 
primair onderwijs. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt 
vanuit een ander organisatieprincipe. Reguliere klassen 
worden vervangen door “units” van gemiddeld 70 à 90 
leerlingen.’ Van Iterson legt uit dat Op ’t Hof twee van 
die units heeft: de onderbouw en bovenbouw. ‘Leerlin-
gen krijgen er passend onderwijs aangeboden, omdat 
er meer mensen met verschillende talenten worden in-
gezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, 
onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten 
(stagiaires, studenten, leraarondersteuners en ouders). 
Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt 
vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog 
en minder werkdruk.’

3DPRINTER
Naast deze uitdagingen, is een school verplicht om aan 
elke leerling passend onderwijs te bieden. Dit geldt dus 
ook voor excellente leerlingen met een ontwikkelings-
voorsprong, aldus Van Iterson. ‘Maar hoe doe je dat op 
een kleine school zoals de onze? Gemiddeld ligt het 
percentage excellente leerlingen op zo’n 10 procent. 
Voor een school met 135 leerlingen zijn dat er dus maxi-
maal 13; per klas misschien één of twee. Met wie laat je 
die leerlingen samenwerken? En hoe verzorg je de be-

geleiding? Want het is nogal duur om een leerkracht vrij 
te maken voor de begeleiding van slechts een handjevol 
kinderen. Een luxe die we gezien ons beperkte budget 
niet hebben.’ Haar prijswinnende oplossing: ‘de online 
plusklas’. Een experiment dat ze samen met twee andere 
dorpsscholen opzette om excellente leerlingen alsnog 
de nodige extra prikkels te kunnen geven. ‘Hierbij 
maken we gebruik van het feit dat de school al veel met 
technologie doet. Kinderen maken fi lmpjes als presen-
tatie en onlangs heeft de bovenbouw een 3D-printer 
gebouwd. Ook zijn we erg actief op de Elektronische 
Leeromgeving Edmodo. Deze educatieve online com-
munity stelt hoogbegaafde kinderen in staat om samen 
met andere excellente leerlingen van andere scholen op 
hetzelfde moment samen te werken aan opdrachten. 
Hierdoor kunnen leraren lesuren delen met collega’s 

op afstand en kun je passend onderwijs (blijven) geven 
op kleine scholen. Eén leraar bereidt de lessen van de 
online plusklas voor en begeleidt de leerlingen. Deze 
leraar is een expert en heeft de kennis en de middelen 
om deze klas te leiden.’

TOEGEVOEGDE WAARDE 
Geheel nieuw is dit onderwijs op afstand niet, geeft Van 
Iterson toe. ‘In de Australische outback doen ze dit al 
jaren. Eerst via de radio, later via internet. En ook De 
Rijdende School, dat onderwijs verzorgt voor kinderen 
van kermisexploitanten en circusmedewerkers, geeft 
leerlingen les in the cloud. Onze online plusklas maakt 
dan ook gebruik van bestaande technologieën. De 
toegevoegde waarde zit ‘m in de wijze waarop we deze 
combineren.’
Dat de aanpak werkt, blijkt ook op andere scholen. ‘Op 
’t Hof maakt deel uit van de Stichting Fluvium, waarbij 
15 scholen uit de gemeenten Geldermalsen en Neerij-
nen zijn aangesloten. Op zes van die scholen is inmid-
dels ook met succes geëxperimenteerd met de online 
plusklas. De kinderen vonden het allemaal erg leuk. Zo 
zie je maar: voor de buitenwereld mag de Betuwe dan 
volstaan met kleinschalige dorpsschooltjes, ouderwets 
zijn ze niet. Juist vanwege de krimp moeten we creatief 
zijn, van elkaar leren en zo veel mogelijk aansluiting 
zoeken bij de wereld buiten de school.’ 

primair onderwijs

Margreet van Iterson: ‘ Als kleinschalige 
dorpsschool, die nog altijd krimpt, moet 
je dingen soms anders organiseren en op 
zoek gaan naar creatieve oplossingen.

‘ Kleinschalige dorpsschooltjes 
moeten vanwege de krimp 
creatief zijn’



Wat kun je verwachten?
Tijdens deze bijeenkomst bieden wij diverse korte 
workshops aan. Je krijgt actuele informatie op het gebied 
van medezeggenschap. Bij dit MR Proefl okaal zijn trainers 
en adviseurs aanwezig om ter plaatse jouw MR-vragen te 
beantwoorden. Verder kun je netwerken met collega-le-
den uit de MR en GMR uit jouw regio. Kortom, wij willen je 
graag ontmoeten en je laten ‘proeven’ van de kennis die 
wij je kunnen bieden. Ook het culinaire proeven wordt niet 
vergeten.  

Voor wie?
Voor alle (G)MR-leden in het voortgezet onderwijs. Ook 
ouders die lid zijn van een (G)MR zijn welkom. Net als 
onze vaste MR-Partners!

Hoe kun je je aanmelden?
Meld je aan via onze website www.cnvo.nl/agenda. Bij 
aanmelding ontvang je direct een bevestiging. Als je 
nog vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar 
infoacademie@cnv.nl of bel met 030 751 17 47.

Kom naar ons MR Proefl  okaal 
(voortgezet onderwijs)
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Dinsdag 2 juni 2015
17 – 20 uur
CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht
Het MR Proefl okaal is gratis
Actuele ontwikkelingen voor de MR, passend onderwijs, 
taakbeleid en achterban

Datum:
Tijd:

Locatie:
Entree:

Programma: 



leerkracht (LB) WTF 0,65 tot 0,8

gedragsspecialist

De vereniging PCPO Rijssen zoekt voor de Wilhelminaschool een:

Interesse?
Richt dan je sollicitatie voor 18 mei 2015 aan:
Johan Hardeman (directeur), tel. 06 - 83 60 42 75, directie@wilhelminaschoolrijssen.nl

De vereniging voor PCPO heeft zes basis-
scholen en een speciale school voor 
basisonderwijs onder haar beheer met in 
totaal ruim 1900 leerlingen.

Grondslag en richtsnoer voor haar handelen 
is de Bijbel als Gods Woord, opgevat 
overeenkomstig de belijdenisgeschriften 
aanvaard op de Synode van Dordrecht in 
1618/1619.
 
Van personeelsleden wordt daarom 
verwacht dat zij :
- een persoonlijke relatie met God 

 hebben door het volbrachte werk 
 van Jezus Christus

-  het Woord van God aanvaarden als 
 fundament en richting voor geloof 
 en leven
- van harte meeleven in een 
 kerkelijke gemeente

Graag komen wij in contact met een enthousiaste collega, die:
•    affiniteit heeft met ‘PBS’ of ‘B6-4all’
•    adviseert bij de ontwikkeling van beleid m.b.t. gewenst leerlingengedrag     
•    collega’s begeleidt op de werkvloer
•    lesgeeft in de midden- of bovenbouw 
•    een masteropleiding heeft gevolgd (bij voorkeur Master SEN) of bereid is deze te volgen

Voor de volledige advertentie en functiebeschrijving zie: www.wilhelminaschool-rijssen.nl 

OPLOSSINGEN 
VOOR ARBO-
KNELPUNTEN
Via de Arbocatalogus PO kan 

iedereen die werkt in het primair 

onderwijs informatie en praktische 

oplossingsrichtingen vinden over 

arbeidsomstandigheden.

 

De oplossingen zijn goedgekeurd 

door Inspectie SZW en de 

sociale partners in het 

primair onderwijs.

ARBOCATALOGUSPO.NL

HEEFT U HET 
ONTRUIMINGSPLAN 
AL EEN KEER IN 
DE PRAKTIJK GETEST?

Vereniging PCBO Dantumadiel zoekt per
1 augustus 2015 een

ALGEMEEN DIRECTEUR
( wtf ca. 0,8)

Nadere informatie over deze vacature 
vindt u op www.pcbodantumadeel.nl

www.kanjertraining.nl

•	Preventief	en	curatief
•	 Opleiding	voor	individuele	leerkrachten	en	teams (ook B.S.O. en T.S.O.)
•	Gratis	volgsysteem	door	COTAN	positief	beoordeeld
•	Aanpak	van	pesten,	erkend	effectief (NJi)	
Ouders, leerkrachten en leerlingen verlangen een school die goede 
leerresultaten weet te behalen en de veiligheid weet te waarborgen.

T	(036) 548 94 05 E	info@kanjertraining.nl

Voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect



Te huur: 
In Vrouwenpolder, Zeeland: vakantiewoning aan zee. Vrij-
staand, goed onderhouden en schoon. Geschikt voor 4-7 
personen. Periode: per week van zaterdag 20 juni tot en met 
zaterdag 22 augustus 2015.
Informatie en boekingen: 0180 31 68 29 of 06 42 97 42 71, 
www.braamaanzee.nl.

Te huur: 
Vrijstaande bungalow in de gemeente Borculo aan een 
rustig laantje met 4 slaapkamers. L-vormige living met 
openhaard. Geschikt voor 7 pers. Volledig ingericht. Bedden 
zijn opgemaakt en linnengoed aanwezig. Veel fi ets- en wan-
delroutes. Mooi oud stadje met veel bezienswaardigheden. 
Huurprijs € 385,- all-in per week. Ook weekenden mogelijk. 
Tel. 0227 60 22 59, psychoad@planet.nl.

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen (uitgezonderd vakantiewoningen), auto’s, boten en 
commerciële activiteiten hoort in deze advertenties niet thuis, 
evenmin als het werven of aan bieden van personeel. Uw korte 
advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de 
redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien Goldberg, Postbus 2510, 
3500 GM Utrecht. Adverteer ders dienen 1 week voorafgaande 
aan de verschijningsdatum € 25,- over te maken op 
IBAN: NL50INGB0665957955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, 
o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ontvangst wordt 
de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is 
niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden 
vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

Kleine advertenties

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 9 23 mei

nr. 10 06 juni

nr. 11 20 juni

nr. 12 04 juli

nr. 13 05 september

nr. 14 19 september

nr. 15 03 oktober

nr. 16 17 oktober

nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december
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De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote, 

geïnteresseerde doelgroep
•  Primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo
•  Twee wekelijkse verschijning op adres
•  Adverteren in Schooljournaal kunt u goed 

combineren met CNV Bondsbytes E-nieuwsbrief. 
Oplage ruim 11.700 exemplaren

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

T. 020 330 89 98  -  E. info@recent.nl

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?



adres & telefoonnummers

CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen  
van (oud)onderwijspersoneel. Wij zijn jouw partner in school op het gebied van 
beroeps inhoud, individuele (rechts)bijstand en collectieve belangenbehartiging.  
CNV Onderwijs is onderdeel van CNV Connectief en aangesloten bij CNV Vakcentrale.

3939393939393939

ALGEMEEN
CNV Onderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
cnvconnectief@cnv.nl, www.cnvonderwijs.nl
030 751 10 03. Bereikbaar op werkdagen 
tussen 8 en 21 uur
Bestuur (vereniging)
Pieter Oudenaarden, algemeen  
secretaris/penningmeester 
bestuur-cnv-connectief@cnv.nl 
Ledenadministratie
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Schooljournaal
schooljournaal@cnv.nl, 030 751 10 03

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
Academie
CNV Connectief Academie verzorgt indivi-
duele cursussen, en trainingen en advies-
trajecten op uw locatie. Ook kunt u als MR 
of OR een partnerschap aangaan.
aanvraagacademie@cnv.nl,  
030 751 17 47
Starters en Studenten
startersenstudenten@cnv.nl, 030 751 10 06
Directietelefoon
info@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Sociaal Fonds
Het Sociaal Fonds helpt waar mogelijk 
leden en/of hun gezinsleden met  
(finan ciële) problemen.
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66
3903 DD Veenendaal
06 36 19 33 76
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com
B.g.g. voor dringende zaken:  
Dhr. B. Gersen, 040 213 03 09
CNV Onderwijs Coachingsnetwerk
aanvraagacademie@cnv.nl, 030 751 17 85

www.hetonderwijsplein.nl           www.facebook.com/cnvonderwijs           Twitter: @cnvonderwijs           Linkedin: www.cnvonderwijs.nl/linkedin

LEDENVOORDELEN
Leden van CNV Onderwijs profiteren  
van lagere premies en kortingen.
Zorgverzekering
Ohra, 020 400 40 40, coll. nr. 3725
VGZ, 0900 07 50, coll. nr. 5008500
Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea, 055 579 80 00
Revalidatieoord
Dennenheuvel, 035 646 04 64

PRIMAIR ONDERWIJS
Mevr. F. Goedendorp
06 24 55 46 17
primaironderwijs@cnv.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
06 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnv.nl
 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord
046 449 34 21
middelbaarberoepsonderwijs@cnv.nl

HOGER ONDERWIJS
Dhr. J. Veld
030 228 77 40
hogeronderwijs@cnv.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Mevr. Francis Huisman
06 22 33 90 42
onderwijsdienstverlening@cnv.nl

GEPENSIONEERDEN
Tinie Arts
043 407 13 12 / 06 25 53 59 78
gepensioneerden-cnv-onderwijs@cnv.nl

sectorraden
CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
020 647 68 43
schoolleiders@cnv.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal
06 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnv.nl

PASSEND ONDERWIJS
Mevr. AnneMarie Bruurmijn-de Louw
0416 33 31 13
passendonderwijs@cnv.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis
06 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnv.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol
010 420 50 51
vrouwen@cnv.nl

JONG
Mevr. A. Kouwenhoven
078 612 12 12
jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Huis
06 30 22 33 61
andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl

stuurgroepen



‘Leerlingen niet als 
nummer behandelen’

Donovan van Beek (25):
is Europees kampioen in het kaartspel dat 
hoort bij de populaire tv-serie Game of Thrones. 
Hij studeert voor docent Engels aan Hogeschool 
HAN in Nijmegen en doet zijn lio-stage op Roc 
Nijmegen. ‘Ik vind het belangrijk om leerlingen niet 
als nummer te behandelen. Hoe groot de klas ook 
is, ze moeten zich gekend voelen.’ Van Beek zit in 
zijn afstudeerjaar en werd lid van CNV Onderwijs 
na een voorlichting bij hem op school. ‘Als 

stagiair is het soms lastig om voor jezelf op 
te komen, je wilt graag een goede indruk 

maken en bent nog nieuw in het 
wereldje. Daarom is het fi jn dat 

de bond voor mij op 
kan komen.’

Foto: Bert Beelen


